
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهر  االسكندرية جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن  253100برقم  25255213، قيد فى  055550555منيرة محمد كمال  عبد العزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 التراخيص تنمية مهارات بشرية دون سن الرابعة ودون برامج االعاقة الذهنية والبدنية فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على

قسم -شارع قناة السويس 14، بجهة :  2525/0/12 -172الالزمة  بناء على الموافقة االمنية برقم   

عن صيدلية  253102برقم  25255210، قيد فى  05550555مروه امير عبدالمنعم احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

قسم -بغيط العنب  2 امامي بمدينة بشاير الخير 17محل رقم  4، بجهة : بلوك رقم   

عن مقاوالت  253127برقم  25255212، قيد فى  1555550555ناصر محمد فرغلى حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

قسم -شارع ابن العنبرى  24وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة :   

، قيد  155550555ق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صالح احمد رز-رزق للصيانة الكهربائية وااللكترونية ولف المواتير  -  4

 عن صيانة كهربائية وااللكترونية ولف مواتير فيما عدا خدمات الكمبيوتر والحاسب االلى 253253برقم  25255224فى 

قسم -واالنترنت ، بجهة : زاوية عبد القادر بحرى شارع المستعمرة خلف مسجد السالم العامرية اول   

عن بيع دواجن  253203برقم  25255231، قيد فى  05550555امين قنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم قنصوه -  5

قسم-شارع راس التين  22مجمده وبيع شوى اسماك ، بجهة :   

عن تصدير ، بجهة  253245برقم  25255227، قيد فى  355550555مالك نصحى عيسى فهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

قسم -ارع شجره الدر ش 22:   

برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبد الرحمن فتحى عبد العزيز مصطفى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

قسم - 2الدور الثانى نموذج  12/73عمارة  2/07اكتوبر شارع  0عن عموم المقاوالت ، بجهة : شارع شاطئ النخيل  253107  

عن بقاله جافه ،  253171برقم  25255210، قيد فى  125550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    زينب محمد بكر مصطفى -  8

قسم -شارع راغب باشا  70بجهة :   

عن سوبر ماركت ،  253170برقم  25255217، قيد فى  155550555نجاح حمدى وهبه سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

قسم اول -شارع النصر  بجهة : ابيس القريه العاشره متفرع من  

عن مكتب  253255برقم  25255224، قيد فى  155550555على صالح الدين محمود جويده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

قسم -رحالت ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بجوار برج كامننا الدور الثانى   

عن  253247برقم  25255231، قيد فى  1555550555اشرف عبداللطيف محمد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

قسم -شارع راغب باشا الدور االول  151مكتب مقاوالت ، بجهة :   

عن رحالت ، بجهة  325321برقم  25255220، قيد فى  155550555احمد عادل احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

قسم -قبلى الطريق اول شارع شمال بجوار سيراميك الجندى  21: الكليو   

عن  253130برقم  25255251، قيد فى  0555550555عطا الله منصور عبدالعاطي علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

( ، بجهة : ط  11و المجموعة  0المجموعة  من 30تجارة السيارات لحساب الغير و استيراد و تصدير ) فيما عدا الفقرة 

قسم -الصحراوي بعد الكوبري بجوار الدولية للسيارات   

عن ورشة ميكانيكا  253114برقم  25255254، قيد فى  05550555حسن  صالح يونس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

قسم -د القادر ، بجهة : خلف مصنع لطفى السيد متفرع من شارع البتروكيماويات عب  
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عن  253110برقم  25255254، قيد فى  155550555محمد عبد الله محمد حامد عبد الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

قسم -طريق مصر اسكندرية الصحراوى خلف قرية الجرارى  24ورشه ميكانيكى سيارات ، بجهة : الكليو   

عن مكتب  253120برقم  25255250، قيد فى  155550555، رأس ماله ،   عادل فضل غيث جمعه حميده  ، تاجر فرد -  16

قسم -خلف جزارة الفتح  2طريق اسكندرية القاهرة بحرى الطريق بجوار مدرسة غيث جمعه محل رقم  21رحالت ، بجهة : الكليو   

عن مكتب  253120برقم  50252552، قيد فى  155550555يحي زكريا اسماعيل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

قسم -مطروح المكس امام معسكر االمن المركزى  A توريد مواد كيماويه ، بجهة : طريق  

عن تصدير  253127برقم  25255250، قيد فى  205550555هدير السيد السيد محمد هجرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

قسم -يه شارع  محمد على  من شارع العمده الصبح 3، بجهة :   

عن تصدير  253127برقم  25255250، قيد فى  205550555هدير السيد السيد محمد هجرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

قسم -شارع  محمد على  من شارع العمده الصبحيه  3، بجهة :   

عن  253103برقم  25521325، قيد فى  255550555خالد عبدالخالق محمد محمد عويد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

قسم -محل  -الدور االرضي  -غيط العنب  -شارع البساتين  31صيدلية ، بجهة :   

عن  253103برقم  25255213، قيد فى  255550555خالد عبدالخالق محمد محمد عويد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

مجميل و بملك/ سعد عبدالسالم منصور و نشاطه / مستحضرات ت -اخر ش المطحن  -الحدائق  -صيدلية ، بجهة : شارع ابوالسيد 

دائم 14221و مقيد برقم  2557/0/25تاريخ االفتتاح   

عن  253171برقم  25255217، قيد فى  155550555محمد سعد عبدالوهاب عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

قسم -ضوان مجمع عباد الرحمن شقة بالدرو الخامس شارع ر 2تصنيع اكواب ورقية ، بجهة : عمارة الريفيرا   

عن مكتب  253110برقم  25255211، قيد فى  155550555محمود على حسن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

قسم - 41شقة  3مدخل  1رحالت ، بجهة : مساكن الترسانه بلوك   

عن بيع  253221برقم  25255220، قيد فى  055550555ه ،  محمود محمد احمد عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  24

قسم -الهانوفيل  -شارع هارون من الخلفاء الراشدين  2وتوريد فالتر السيارات ، بجهة :   

عن  253242برقم  25255235، قيد فى  1555550555احمد صالح عيسى محمد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

قسم -ات فى مجال النشاط ، بجهة : قرية عبد الرحمن بيصار مقاوالت عمومية وتوريد  

عن اكسسوارات  253243برقم  25255235، قيد فى  155550555محمد عوام سالم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

قسم -اكتوبر  0شاطئ النخيل جمعيه  142/2عمارة رقم  4حريمى ، بجهة : محل رقم   

عن  253122برقم  25255250، قيد فى  205550555حمد عبد الحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا عبد اللطيف م -  27

قسم -شارع  محمد على من شارع العمده الصبحيه  22تصدير ، بجهة :   

 عن بيع مالبس 253132برقم  25255251، قيد فى  105550555نفيسه ابراهيم علي اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

قسم -شارع حارة الحديني  37جاهزة ) فيماعدا المالبس العسكرية ( ، بجهة :   

عن سوبر  253141برقم  25255251، قيد فى  05550555درية عبد العزيز شحاته حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

قسم - 2ماركت ، بجهة : اخر شارع مستشفى العوضى البيطاش محل رقم   

عن ثالجة  101755برقم  25255213، قيد فى  0555550555جمعه مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد مستور -  30

ماله  قسم الدخيلة و نشاطه / االستيراد والتصدير وراس -شارع مسجد جمعه مفتاح الهانوفيل  30لحوم مجمدة ، بجهة : عقار رقم 

دائم 101755رقم و مقيد ب 1111/2/10خمسمائة الف جنية و تاريخ االفتتاح   
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عن ثالجة  101755برقم  25255213، قيد فى  0555550555محمد مستور جمعه مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

قسم -الهانوفيل  -لحوم مجمدة ، بجهة : شارع نور االسالم متفرع من شارع الحديد و الصلب   

عن بيع مالبس  253210برقم  25255220، قيد فى  155550555احمد حسين محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

قسم -ناصية شارع عرفان والبكرى  17اطفال ، بجهة :   

عن توريد مخلفات  253225برقم  25255220، قيد فى  05550555خميس رشاد خليل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

قسم -الورديان  - 3قطعة  3بلوك  -مساكن الرهاوى  7بالستيك ، بجهة :   

عن  253235برقم  25255220، قيد فى  155550555حسام حسن عبدالحميد حسن حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

قسم -وخلف بنزينه تام اويل -خلف ابوطالب مشتهر  -بحرى الطريق الصحراوى  25ورشه خراطه ، بجهة : مرغم الكيلو   

عن تجهيز  252300برقم  25255235، قيد فى  055550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالله احمد محمود حسين  -  35

قسم -سيدى بشر  -شارع خالد بن الوليد  152وتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده والمأكوالت ، بجهة :   

عن تجهيز  252300برقم  35252552، قيد فى  055550555عبدالله احمد محمود حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

وتاريخ  -ونشاطه / مكتب نقل  -قسم اللبان  -شارع مراد بك  22وتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده والمأكوالت ، بجهة : 

دائم 252300/ وقيد برقم  2511/1/35االفتتاح /   

عن مصنع  117020برقم  25255251يد فى ، ق 05550555ياسر مختار عبدالرحمن هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 -شارع الشهيد مصطفي حافظ  11مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : ثالث شقق بالدور الثالث بالعقار رقم 

 قسم

ع عن مصن 117020برقم  25255251، قيد فى  05550555ياسر مختار عبدالرحمن هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 قسم اللبان  و نشاطه / عموم االستيراد و التصدير -شارع ابن بطوطه  35مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : 

دائم 117020و مقيد برقم  2510/12/0و تاريخ االفتتاح   

عن طباعة  253105برقم  25255211، قيد فى  055550555باسم باتري رزق الله شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

الالزمه ( ،  بالكمبيوتر ) فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينية و المصاحف و االنترنت من الحصول علي التراخص

قسم -التامين بجوار مدرسة الصحوه بحري طريق شارع  2500بجهة : الكيلو   

عن تعبئة  101221برقم  25255212، قيد فى  155550555احمد عبدالله عبدالحق بشري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

قسم -شارع الخديوي  -شارع شريف  7عقار رقم  0مواد غذائية ، بجهة : محل رقم   

عن تعبئة  101221برقم  25255212، قيد فى  155550555، رأس ماله ،   احمد عبدالله عبدالحق بشري  ، تاجر فرد -  41

قسم مينا البصل و نشاطه /  -المتراس  452شارع الشيخ يوسف و ناصيه البوصي  0عقار رقم  4مواد غذائية ، بجهة : محل رقم 

دائم 101221و مقيد برقم  2550/12/15تصدير و تاريخ االفتتاح   

عن بيع  174151برقم  25255212، قيد فى  05550555حمد محمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق عبدالمنعم ا -  42

قسم -سيدي بشر  -أ شارع جمال عبد الناصر  201مستلزمات ديكور ، بجهة :   

ن بيع ع 174151برقم  25255212، قيد فى  05550555طارق عبدالمنعم احمد محمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

ال النشاط قسم اللبان و نشاطه / استيراد وتصدير و توريدات عموميه في مج -شارع على بك الكبير  45مستلزمات ديكور ، بجهة : 

دائم 174151و مقيد برقم  2557/0/25و تاريخ االفتتاح   

عن تنظيم  253123برقم  22525521، قيد فى  055550555احمد عصام عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

منية واردة حفالت و تشغيل معدات صوت و اضاءة ) فيما عدا االنترنت و بع الحصول علي التراخيص الالزمه بناء علي موافقة ا

( ، بجهة : محل عزبه قبلي شارع الشيخ جابر امام الصفتي  2525/4/10في  3152صادرة برقم  2525/0/11في  113برقم 

قسم -يل الدرايسه الهانوف  
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عن صيدلية ،  253121برقم  25255212، قيد فى  155550555لورانس حنا عطا الله حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

قسم -شارع صفر باشا  41بجهة :   

عن تجارة مخلفات  253110برقم  25255211، قيد فى  055550555رامي السيد عطيه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

قسم -الهانوفيل  - 2مدخل  0السفن ، بجهة : مساكن طلعت مصطفي بلوك   

عن توزيع مواد  253232برقم  25255220، قيد فى  155550555مجدى احمد احمد عطاالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

قسم -شارع قنال المحموديه  2231غذائيه جمله ) مياه معدنيه فقط ( ، بجهة :   

عن مصنع  253221برقم  25255220، قيد فى  155550555وفيق احمد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فائقه -  48

قسم -مالبس ، بجهة : شارع اندريه شهر العسل البيطاش مدخل درويش عماره ياسر يسرى   

 253123برقم  25255250ى ، قيد ف 1555550555محمود محمد صالح محمود عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

قسم -عن مقاوالت متكاملة ، بجهة : شارع الهانوفيل عماره خروب كلية الطب امام مطعم جاد بالدور الثانى علوى   

عن تربية  253137برقم  25255251، قيد فى  1555550555موسى جادالكريم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

قسم -العامرية  ثانى  1حوشه  2قرية بغداد بجوار ارض توفيق انور زراعه  135طعة مواشى تسمين وحالب ، بجهة : ق  

، قيد  1555550555محمد جمال سيد عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مكتب القدس للمقاوالت العامه واعمال المساحه  -  51

 -ة دور ارضى بجوار مسجد الشرس البيطاش عن مقاوالت عامة واعمال المساحه ، بجهة : شق 253102برقم  25255213فى 

 قسم

عن مقاوالت  253174برقم  25255217، قيد فى  1555550555رشاد رمضان سيد بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

قسم -الورديان  -نجع العرب  3شارع  01عامه ، بجهة :   

عن  253210برقم  25255220، قيد فى  205550555،  محمود ابراهيم ادريس جابر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  53

قسم -العامرية اول  33عماره مساكن عبد القادر  7شقة  2مكتب رحالت ، بجهة : مدخل   

عن مقاوالت  253241برقم  25255227، قيد فى  1555550555عرفة السيد محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

قسم -جوار فرن الشندويلى قبل البوابة الدور الثانى عمومية ، بجهة : اكتوبر ب  

عن توريد  253222برقم  25255220، قيد فى  155550555خالد محمد عبد السالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

قسم -على  وتحضير وتجهيزالماكوالت ومشربات ومخبوزات ، بجهة : كينج مريوط ارض الصعايده قبلى السكة الحديد شارع فرن  

عن توريد  253222برقم  25255220، قيد فى  155550555خالد محمد عبد السالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

قسم -على  وتحضير وتجهيزالماكوالت ومشربات ومخبوزات ، بجهة : كينج مريوط ارض الصعايده قبلى السكة الحديد شارع فرن  

عن  253122برقم  25255212، قيد فى  205550555الصفانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد حمدى عبده بسيونى  -  57

قسم -شارع البحريه  31التخليص الجمركى ، بجهة : امام   

عن مكتب  253133برقم  25255250، قيد فى  155550555محمد عطية يوسف حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

قسم -منزل عطية يوسف  27ديب الذراع البحرى الكليو رحالت ، بجهة : شارع ابو  

عن مكتب  253142برقم  25255215، قيد فى  1555550555عمرو احمد السيد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

قسم -القبارى  -شارع البيهقى  21نقل وشحن وتفريغ ، بجهة :   

عن بيع نظارات  253111برقم  25255250، قيد فى  155550555ماله ،   ايمان جابر على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس -  60

قسم -بحرى الطريق بجوار كافتريا المحروسة بنزينه توتال  21طبية ، بجهة : طريق اسكدرية مطروح الكليو  

وات صحيه ، عن اد 253170برقم  25255217، قيد فى  155550555مراد عنتر محمد عنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

قسم -شارع الجزائر  152بجهة : محل   
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عن بيع  253251برقم  25255224، قيد فى  255550555نور الدين محمد صالح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

قسم -شارع الخازن  11مالبس جاهزة وجملة فيما عدا المالبس العسكرية ، بجهة :   

برقم  25255215، قيد فى  055550555مد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كريم محمد مح -كريم للتصدير  -  63

قسم -شارع الشوربجى متفرع من شارع اسماعيل صبرى 14عن تصدير ، بجهة :  253144  

، قيد فى  455550555رمضان عبد المالك عبد الواحد محمد راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مطعم راضى  -  64

قسم -شارع الرصافة  0عن مطعم ، بجهة :  253250قم بر 25255224  

عن  253211برقم  25255220، قيد فى  205550555رامى مرزوق السيد حسانين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

قسم -شارع مدارس االروام من سيدى متولى  1مكتب تصدير ، بجهة :   

عن اصالح  253227برقم  25255220، قيد فى  155550555، رأس ماله ،  اشرف على عبد الفتاح عيسى  ، تاجر فرد  -  66

قسم -برج نجمة المينا  20مطروح الدخيله البحرية رقم  A كاوتش ، بجهة : طريق  

عن بقاله عامه  253240برقم  25255231، قيد فى  155550555جمال احمد عبدالحليم عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

قسم -اول شارع شمال في يمين من قصر القويري خلف سوبر ماركت بيم الهانوفيل المعرف بشارع مصراته ، بجهة :   

عن بيع  253134برقم  25255227، قيد فى  155550555احمد شعبان احمد ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

حمد عماره م -ابويوسف بجوار العربى الجزار  -مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : شارع الحديد والصلب 

قسم -خضر   

عن بيع مفروشات  253101برقم  25255210، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مجدى محمد على احمد -  69

قسم -، بجهة : الناصرية مريوط العامرية اسكندرية بجوار الموقف الجديد   

عن تصدير ،  253131برقم  25255250، قيد فى  055550555مؤسسة مصطفى للتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

قسم -شارع باب الكراسته  12ة : بجه  

عن مخبز افرنجى  253140برقم  25255215، قيد فى  05550555بدوى احمد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

قسم -شارع حسن باشا االسكندرانى  23، بجهة :   

عن اعاده تدوير  253113برقم  52542525، قيد فى  05550555صالح موسى على زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

قسم -الورق وتجهيزه ، بجهة : عبدالقادر طريق البتروكيماويات خلف سنترال البد   

عن اعمال  253101برقم  25255213، قيد فى  255550555محمود مصطفى محمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

قسم -شارع الوزان  2ميكانيكا وشبكات المياه ، بجهة :   

عن مكتب  253143برقم  25255215، قيد فى  155550555محمد خميس محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

شارع بدير من هام باشا 10رحالت ، بجهة :   

عن مكتب  253143برقم  25255215، قيد فى  155550555محمد خميس محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

شارع بدير من هام باشا 10هة : رحالت ، بج  

عن مقاوالت  253175برقم  25255210، قيد فى  1555550555محمد رشدى حسن معبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

قسم -عمومية ، بجهة : ابو يوسف بحرى بجوار االورمان   

عن معمل  110154برقم  25255223، قيد فى  155550555احمد مصطفى شيمى سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

قسم -الهانوفيل  10طريق اسكندرية مطروح الكليو  121تحاليل طبية ، بجهة :   

عن معمل  110154برقم  25255223، قيد فى  155550555احمد مصطفى شيمى سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

قسم -الدور االول علوى تحاليل طبية ، بجهة : ابو يوسف امام مدرسة االورمان شقة ب  
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عن بيع وصيانة  253223برقم  25255220، قيد فى  155550555حسن جبريل رجب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

امام شركة الكهرباء بجوار فتح  0اجهزة المحمول الجديده والمستعملة وبيع اكسوارات المحمول ، بجهة : الهانوفيل قبلى محل رقم

قسم-جملهالله ماركت   

عن سوبر  253217برقم  25255220، قيد فى  155550555وسيم سعد رياض حبيب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

قسم -شارع محفوظ والبكرى  22ماركت ، بجهة :   

عن بقاله  253252برقم  25255224، قيد فى  155550555على محمد عبد الرحيم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

قسم -شارع ابيدوس  2جافه وخردوات ، بجهة :   

عن تحضير  253201برقم  25255231، قيد فى  05550555حسن عبدالعظيم على شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

قسم -شارع الليثى  1وتقديم للمشروبات الساخنه والبارده ، بجهة :   

عن مقاوالت  253122برقم  25255250، قيد فى  355550555فرد ، رأس ماله ،  عصام رمضان عبدالله محمد  ، تاجر  -  83

قسم -الوصله بجوار موقف العامرية اعلي فردي الرحماني الدور الثاني  21تشطيب ، بجهة : الكيلو   

عن اعاده  253117برقم  25255250، قيد فى  2555550555ايهاب السيد محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

قسم -قبلى السكه الحديد  امام صيدليه د/ نور على  -تدوير مخلفات ، بجهة : نجع رسالن البحرى   

عن صالون  253135برقم  25255250، قيد فى  155550555على فوزى حلمى عبد الحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

قسم -رى حالقة ، بجهة : ماوى القبارى شارع على الحلوانى  القبا  

عن بويات  253141برقم  25255215، قيد فى  255550555محمود فريد محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

قسم -شارع المكس القبارى  414وحدايد ، بجهة :   

عن بيع  253131برقم  25255251، قيد فى  2555550555محمد عسران محمد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

قسم -نجع العرجى خلف فتح الله العامرية اول  22مولدات كهربائية ، بجهة : الكليو   

عن توريد  253104برقم  25255213، قيد فى  155550555زياد حسن عبد الفضيل داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

-17قطعه  2الشقه رقم  75عماره  15النخيل شارع شاطئ  21منظفات ومستحضرات تجميل وتصنيع لدى الغير ، بجهة : الكليو 

الدور االول 20  

عن تصنيع و  252114برقم  25255210، قيد فى  255550555احمد ابراهيم محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

قسم -اكتوبر عزبة االوقاف ابيس  0تعبئة و تغليف المواد الغذائية ، بجهة : شارع   

، قيد فى  0555550555محمد زكريا محمد جابر السيد ملوك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ستيراد و التصدير ملوك لال -  90

 3( ، بجهة :  11و المجموعة  0من المجموعة  30عن عموم االستيرد و التصدير ) فيما عدا الفقرة  253124برقم  25255212

قسم -شارع منشا   

عن عموم  253107برقم  25255210، قيد فى  0555550555ر فرد ، رأس ماله ،  هاني محمد توفيق احمد  ، تاج -  91

شارع عطا الله  2( و التوكيالت التجارية ، بجهة :  11و المجموعة  0من المجموعة  30االستيراد و التصدير ) فيماعدا الفقرة 

قسم -العوامي   

 253111برقم  25255212، قيد فى  155550555اله ،  محمد رمضان محمد عبد العزيز موسى  ، تاجر فرد ، رأس م -  92

قسم -عن مكتب رحالت ، بجهة : شارع مسجد عثمان بن عفان من اروضته الخضراء ابويوسف شقة بالدور االول   

عن استيراد  253215برقم  25255224، قيد فى  0555550555السيد حلمى سالم سبع محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

وتوريدات فى مجال النشاط وادوات صحية وادوات منزلية ولوازم  11والمجموعة  0من المجموعة  30ير فيما عدا الفقرة وتصد

قسم -سباكة ومالبس ومفروشات ، بجهة : شارع حجاج الصبحية   
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تعبئة و تغليف  عن 103524برقم  25255231، قيد فى  155550555محمود السيد على لولو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

قسم -، بجهة : ارض صبري عمران القرية الثانية ابيس   

عن تعبئة و تغليف  103524برقم  25255231، قيد فى  155550555محمود السيد على لولو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

قسم-شارع ابوورده 12، بجهة :   

عن مصنع  253121برقم  25255250، قيد فى  1555550555محمد رمضان محمد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

قسم -مالبس ، بجهة : شارع قصر القويرى اخر شارع بجوار فيال شادية الهانوفيل  بجوار فيال حسن السماليهى   

عن مجزر الى  253132برقم  25255250، قيد فى  155550555مصطفى جابر عمر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

قسم -دواجن بشرط استصدار التراخيص الالزمة ، بجهة : مرغم اول شارع الترعة بجوار مصنع السجاد   

عن  253112برقم  25255254، قيد فى  055550555  ايهاب محمد متولى  سيد احمد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  98

قسم -مطعم ، بجهة : البيطاش بجوار مسجد المدينة المنوره امام شهر العسل   

عن  253112برقم  25255254، قيد فى  055550555ايهاب محمد متولى  سيد احمد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

قسم -لمدينة المنوره امام شهر العسل مطعم ، بجهة : البيطاش بجوار مسجد ا  

عن مكتبه ،  253105برقم  25255213، قيد فى  155550555احمد صالح حفني بعزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

قسم -بجهة : عماره السالم شارع مسجد السالم زاوية عبدالقادر بجوار حلواني ابوعمر   

عن تجارة  253121برقم  25255217، قيد فى  155550555اجر فرد ، رأس ماله ،  شكري محمد الديب عبداللطيف  ، ت -  101

قسم -مرغم  -خلف عزبة العمراوي  21ورقيات ، بجهة : زاوية عبدالقادر من الكيلو   

عن بالي ستيشن )  253122برقم  25255212، قيد فى  055550555مينا جميل عياد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

صادر  2525/0/24في  205فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه بناء علي موافقة امنية وارده برقم 

قسم -محل  -الدور االرضي  -( ، بجهة : شارع قنال السويس بجوار صحة امبروزو  2525/0/1في  4522امن   

عن صيانة وبيع  253222برقم  25255220، قيد فى  155550555،   نبيل هاشم عطا اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  103

قسم -الورديان  -شارع االهوازى  02اكسسوارات محمول ، بجهة : مينا البصل   

عن  253220برقم  25255220، قيد فى  3555550555جيهان السيد محمد حسين عبادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

قسم-شارع االسالم المنشية الجديدة  7مصنع مسامير ، بجهة :   

عن كماليات  253140برقم  25255215، قيد فى  125550555محمد سعيد مختار  خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

قسم -شارع الروضه  30سيارات ، بجهة :   

عن  253115برقم  25255212فى  ، قيد 155550555وائل ربيع عثمان مصطفى الغرابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 10/27 ادوات ومستحضرات تجميل ، بجهة : شاطئ النخيل بعد البوابةه جوار صالون الفراعنه و مكتبه يس وفارس عقار شارع

قسم- 2محل رقم   

عن مخبز  253117برقم  25255223، قيد فى  155550555جمال عواد احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

قسم-خلف نقطة فوزى معاذ  1مدخل  2مى ، بجهة : مساكن الصنية بلوكشا  

عن كل  253214برقم  25255220، قيد فى  125550555نها عبد الحميد احمد محمد صيام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

قسم -شارع قناة السويس  4ما يصنع من عجين ، بجهة :   

عن كل  253214برقم  25255220، قيد فى  125550555م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نها عبد الحميد احمد محمد صيا -  109

قسم -شارع قناة السويس  4ما يصنع من عجين ، بجهة :   



 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

عن بقاله ،  253212برقم  25255220، قيد فى  1555550555مدحت شعبان محمد مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

قسم -مخزن الزيت عزبة الهجانة جوار الشيخ على  العامرية اول  بجهة : شارع متفرع من شارع  

عن بقاله ،  253212برقم  25255220، قيد فى  1555550555مدحت شعبان محمد مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

قسم -بجهة : شارع متفرع من شارع مخزن الزيت عزبة الهجانة جوار الشيخ على  العامرية اول   

برقم  25255220، قيد فى  155550555امير ابراهيم على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -االمير للمفروشات  -  112

قسم -الكنيسه الحمراء  - 13تنظيم شارع  3عن بيع مفروشات ، بجهة :  253231  

عن توزيع  253242برقم  25255231، قيد فى  355550555احمد رجب اسماعيل خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

قسم -شارع السالم من الهانوفيل  1412الخضروات والفاكهه ، بجهة :   

، قيد فى  1555550555كمال احمد للحدادة و المقاوالت / احمد كمال احمد جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

قسم -بجوار مجيرة السيد عبدالغني  -لقادر بحري عن ورشة اعمال حدادة و مقاوالت ، بجهة : عبدا 253110برقم  25255254  

عن كافتريا  253121برقم  25255250، قيد فى  125550555والء اشرف صديق فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

ول د الحصوماكوالت ومشروبات وتصوير مستندات فيما عدا  اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينة والمصاحف واالنترنت بع

 ، بجهة : المنطقة الثانية بجوار مبنى التوكيالت المالحية 2525/7/10/ 274على التراخيص الالزمة بناء على الموافقة المنية برقم 

قسم -  

عن تجارة  113130برقم  25255215، قيد فى  155550555هيسم رزق محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 -ت االبيض الغير والمستلزمات الطبية وشامبوهات وكريمات ومبيدات ، بجهة : ابويوسف امام البيوتوزيع وتصنيع االدوية لدي 

 قسم

عن تجارة  113130برقم  25255215، قيد فى  155550555هيسم رزق محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

قسم  -لبيطاش ا -يمات ومبيدات ، بجهة : تقسيم قبضايا وتوزيع وتصنيع االدوية لدي الغير والمستلزمات الطبية وشامبوهات وكر

و مقيد برقم  2514/3/12الدخيلة و نشاطه / تجارة وتوزيع االدوية والمستلزمات الطبية والتصنيع لدى الغير و تاريخ االفتتاح 

دائم 113130  

عن  253145برقم  25255251يد فى ، ق 155550555حمزه جمال عبد السالم احمد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

قسم -ورشة سمكره ، بجهة : خلف شارع  االسالم بجوار السكة الحديد المنشية الجديده   

برقم  25255217، قيد فى  055550555احمد امام مرسي قطب فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ماركت امام  -  119

قسم -لعجمي متفرع من شارع خير الله الهانوفيل عن بقاله عامه ، بجهة : اخر شارع محمد ا 253177  

عن بقاله  253254برقم  25255224، قيد فى  455550555ميالد فوزى شنوده ابو اليمين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

قسم - جافة وعطاره ، بجهة : المستعمرة عبد القادر شارع السوق امام عصير شيخ العرب ومدرسة عبد القادر االبتدائية  

عن بقاله عامه  253230برقم  25255227، قيد فى  155550555هدى رمضان بدرى طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

قسم -، بجهة : طريق الكافورى بجوار قريه عكنيش امام االستاد   

عن  253103برقم  52552312، قيد فى  255550555خالد عبدالخالق محمد محمد عويد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

بملك/ سعد عبدالسالم منصور -اخر ش المطحن  -الحدائق  -صيدلية ، بجهة : شارع ابوالسيد   

عن  253103برقم  25255231، قيد فى  255550555خالد عبدالخالق محمد محمد عويد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

قسم - 7,  0القباري محل رقم  3عنب غيط ال 3بشاير الخير  15صيدلية ، بجهة : بلوك   

 253202برقم  25255231، قيد فى  1555550555سامح عبد الوهاب السيد  احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

قسم -الزنكلونى متفرع من الخلفاء الراشدين الهانوفيل  141عن مصنع مالبس جاهزة فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة :   



 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

عن تصنيع  251153برقم  25255250، قيد فى  05550555اميرو رمزي متري سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

قسم -ارض الغمري  2حوشه  0منتجات البان ، بجهة : ابيس الثانيه الحسنيه جزء   

عن تصنيع  251153برقم  25255250، قيد فى  05550555اميرو رمزي متري سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

البان و  قسم كرموز و نشاطه / تخمير و بيع -بجوار العيون و الشيخ عبد الحليم الشريف غيط العنب  01منتجات البان ، بجهة : 

دائم 511532و مقيد برقم  2512/15/11تاريخ االفتتاح   

عن  253125برقم  25255250، قيد فى  1555550555ممدوح سالم ابراهيم ابو كحيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

قسم -مقاوالت عمومية وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة : نجع عبد الرواف شارع السالم بجوار مسجد خالد بن الوليد   

عن  253125برقم  25255250، قيد فى  1555550555يله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ممدوح سالم ابراهيم ابو كح -  128

قسم -مقاوالت عمومية وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة : نجع عبد الرواف شارع السالم بجوار مسجد خالد بن الوليد   

عن  253100برقم  25255211د فى ، قي 2555550555حسام احمد محمد محمد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 -قبلى الطريق الصحراوى شارع الكهرباء مع ناصية اوالد رزق لقطع غيار سيارات  24005تصنيع مالبس جاهزة ، بجهة : ك 

 قسم

عن  253102برقم  25255211، قيد فى  155550555عالء الدين محمد السيد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

قسم -شارع محمد مصطفي نادي الصيد  3ورقية و منظفات ، بجهة : منتجات   

عن  253125برقم  25255217، قيد فى  1555550555عمرو ماهر كامل ابراهيم خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

قسم -ورشة تصنيع موازيين بسكول و جمالونات ، بجهة : بجوار مساكن النوبارية   

عن  253125برقم  25255217، قيد فى  1555550555مل ابراهيم خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو ماهر كا -  132

بملك باتعه حسين على عطيه  -المهاجرين  -شارع خميس كامل  2ورشة تصنيع موازيين بسكول و جمالونات ، بجهة : العقار رقم 

اريخ ت عمومية)فيما عدا الكمبيوتر وخدمات االنترنت ( وتكفر الدوار و نشاطه / مكتب توريدات وصناعات هندسيه ومقاوال -

دائم 3032ومقيد برقم  2515/15/14االفتتاح   

برقم  25255217، قيد فى  155550555حنان سامى محمد عبدالقوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمد للرحالت  -  133

قسم -شره ابيس العا -شارع الصعايده  3عن مكتب رحالت ، بجهة :  253172  

عن تعبئة  253172برقم  25255210، قيد فى  155550555محمد احمد محمود عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

قسم -الهانوفيل  -وتوريد المواد الغذائية والخل والملح ، بجهة : محل اخر شارع محمد الفردى   

عن بيع  253252برقم  25255223، قيد فى  255550555ه ،  صالح ادهم توفيق احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  135

قسم-خضراوات وفاكهة بالتجزئة ، بجهة : نهاية شارع الحى امام كافيتريا كابوريا   

عن مقاوالت  253232برقم  25255227، قيد فى  1555550555نادر نبية حنا سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

قسم -شارع الكواشى من عرفان  0ط ، بجهة : وتوريدات فى مجال النشا  

عن  253251برقم  25255224، قيد فى  155550555عمادالدين محمد عبدالتواب معتمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

قسم -الصبحيه  -منظفات ومنتجات ورقيه ، بجهة : شارع عبد السالم محجوب من شارع الجميزة   

عن مكبوسات  253231برقم  25255227، قيد فى  255550555راهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمد احمد اب -  138

قسم -عبده اماما مسجد الروضه  13كاوتش ، بجهة : عبد القادر بحرى الترعه شارع   

عطية محمد جابر عطية جابر -جابر للمقاوالت  -  139  Gaber 4contracting    ، قيد  5505551555، تاجر فرد ، رأس ماله ،

قسم -محرم بك اول  - 7/4عن مكتب مقاوالت ، بجهة : ابيس  253257برقم  25255224فى   

عن  253240برقم  25255235، قيد فى  155550555زينب عبدالمجيد عبدالعزيز مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

قسم -ابو تالت  بجوار مجيره مراد  -مطروح بحرى طريق  20تجارة وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : الكيلو   



 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

عن مكتب  253241برقم  25255231، قيد فى  1555550555السيد احمد عبدالصبور احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

قسم -شارع قاصد خير  4مقاوالت وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة :   

عن  253104برقم  25255211، قيد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،   محمد عبد الحميد العمروسى احمد  ، تاجر -  142

قسم -بويات وحدايد وادوات صحيه ، بجهة : العامرية قرية الجزائر بجوار نادى الناشئين وامام سوبر ماركت الحمد   

، قيد فى  5555505551رقية احمد خميس محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -خميس للمقاوالت والتويدات  -  143

قسم -شارع سيدى محرز العطارين ثانى  12عن مقاوالت وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة :  253101برقم  25255211  

عن بيع حلويات  253101برقم  25255213، قيد فى  155550555محمد قاسم محمد ادريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

قسم -د السالم العمومي عبدالقادر امام مقهي شوئه و معجنات ، بجهة : شارع مسج  

 253100برقم  25255213، قيد فى  15555550555حسين فضل انور منصور عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

قسم -البيطاش  -شارع البيطاش الرئيسي  70عن تربية و تسمين المواشي ، بجهة :   

عن  253112برقم  25255223، قيد فى  155550555اعيل عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسراء ابراهيم محمد اسم -  146

قسم -بقاله ، بجهة : خلف مساكن الظباط بجوار مدرسه االيمان امام السفن اب   

عن  253111برقم  25255223، قيد فى  155550555اسالم محمد اسماعيل محمد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

، بجهة :  2525/2/4 05تعهد حفالت فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمة بناء على موافقة امنية برقم م

قسم -محل ارض السالمه الرضوانية من شارع الحنفية البيطاش   

عن مصنع  253220قم بر 25255220، قيد فى  1555550555السيد رمضان محمد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

قسم -اخبار اليوم متفرع من شارع االصدقاء  20شارع  30مالبس ومفروشات ، بجهة :   

عن  253211برقم  25255220، قيد فى  05550555احمد صالح عبد الحميد محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

قسم -من البيطاش الرئيسى  بيع ادوات كهربائية ، بجهة : شارع مدرسة البيطاش الخاصه  

عن بيع البن  253250برقم  25255224، قيد فى  155550555سامى جاد سليمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

قسم -شارع عبد الفتاح الطلخاوى امام مطعم الله المحمدى بجوار سنترال ريمون البيطاش  2والسجائر ، بجهة : بوابة   

عن تنميه  253103برقم  25255211، قيد فى  055550555سمير انور ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هدير محمود -  151

ى مهارات بشريه فوق سن االربعه سنوات ماعدا برامج االعاقه الذهنيه والبدنيه فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول عل

قسم -شارع ميدان ابراهيم االول  راس التين  0، بجهة :  2525/2/11 222التراخيص الالزمه بناء على موافقة امنية  برقم  

عن معرض  253173برقم  25255210، قيد فى  155550555ايمن ابراهيم سعد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

قسم -ابو يوسف طريق اسكندرية مطروح  1150سيارات لحساب الغير ، بجهة : برج ريتاج شارع الريد بيكس الكليو  

عن مصنع فرم و  253112برقم  25255211، قيد فى  155550555سعيد جمعه سعيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

بدالقادر تنسيل عوادم اقمشة و خيوط و اقطان و صنع غزول مخلوطه متنوعه من الياف طبيعية و الياف صناعية ، بجهة : زاوية ع

قسم -الست قبلي الترعه بجوار مصنع دريم ب  

عن بوفيه ، بجهة :  253120برقم  25255212، قيد فى  15550555احمد مجدى راشد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

قسم -مساكن الجمهورية  11بلوك  1محل رقم   

برقم  25255220، قيد فى  05550555رباب احمد حسين حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -احمد للتعبئة والتغليف  -  155

قسم -مساكن الصنية الهانوفيل  2بلوك  2مدخل  3عن تعبئه وتغليف المواد الغذائية ، بجهة : شقة رقم  253212  

عن تصنيع  253233برقم  25255220، قيد فى  05550555رأس ماله ،   بيشوى فوزى نبيل فوزى بخيت  ، تاجر فرد ، -  156

قسم -شارع االسكندرانى  150وبيع بيتزا وفطير ومعجنات ، بجهة :   



 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

عن بيع اعالف  105312برقم  25255235، قيد فى  75550555محمد محمود سيد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

قسم -المي بجهة : شارع البكيات تقسيم البردويل قبل قرية االطفال بجوار المركز البيطري الع و مستلزمات انتاج حيواني ،  

عن بيع اعالف  105312برقم  25255235، قيد فى  75550555محمد محمود سيد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

اضافات  قسم العامرية و نشاطه / بيع -الجمعيه التعاونيه  و مستلزمات انتاج حيواني ، بجهة : شارع مجمع سيدى مسعود بجوار

و مقيد  1111/4/0اعالف و بيع ادويه بيطريه و مبيدات زراعية وبذور واسمدة ومخصبات و مستلزمات مزارع و تاريخ االفتتاح 

دائم 105312برقم   

عن استيراد  253205برقم  25255231 ، قيد فى 0555550555طارق خميس عوض مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

طريق 317وتوريدات االدوات الصحيه ، بجهة :   A قسم -امام مسجد الرحمه وسان مينا  1700مطروح الكليو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

سكرية (  لجاهزة و التوريدات في مجال النشاط ) فيماالمالبس العمحمد احمد عبدالمنعم و شركاه   شركة  ،  تصنيع المالبس ا -  1

، عن تصنيع المالبس الجاهزة و التوريدات في مجال النشاط  253102برقم  25255213،قيدت فى  1555550555،رأس مالها   

قسم -شارع المصباح متفرع من شارع النيل  11) فيماالمالبس العسكرية ( ، بجهة :   

نكس لالستيراد و التصديرشركة او -  2  ( onyx for import and export ) -  هشام حسن و نرمين محمود و نعمه عباس و

(  ،رأس مالها    11و المجموعة 0من المجموعة  30شريكهم   شركة  ،  عموم االستيراد و التصدير ) فيماعدا الفقرة 

و 0من المجموعة  30تيراد و التصدير ) فيماعدا الفقرة ، عن عموم االس 253120برقم  25255212،قيدت فى  25555550555

قسم -الورديان  -شارع المكس  251( ، بجهة :  11المجموعة   

ل النشاط شاديه السيد عبدالعال احمد وشريكها للمقاوالت العموميه والتوريدات   شركة  ،  مقاوالت عموميه وتوريدات فى مجا -  3

، عن مقاوالت عموميه وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة  253230برقم  25255227فى ،قيدت  1555550555،رأس مالها    

قسم اول -الدريسه  -شارع نور الهدى  30:   

رأس مالها  طارق حسين درويش محمد ياسين وشريكته   شركة  ،  بيع وتحضير وتقديم المأكوالت وإدارة وتشغيل المطاعم  ، -  4

، عن بيع وتحضير وتقديم المأكوالت وإدارة وتشغيل المطاعم ، بجهة :  253224برقم  20252552،قيدت فى  0555550555 

قسم -ناصيه شارع الحنفيه مع شارع البيطاش الرئيسي امام نظارات ميرو   

ا   احمد محمود عبدالرازق علي عبدالرازق و شريكته شيماء جمال احمد ابراهيم   شركة  ،  المقاوالت العامه  ،رأس ماله -  5

 2، عن المقاوالت العامه ، بجهة : الدور االرضي ب العقار الكائن بابيس  253112برقم  25255250،قيدت فى  2555550555

قسم - 2/  12قرية   

الها علي كمال علي و شريكته   شركة  ،  مكتب رحالت و خدمة الليموزين ) ماعدا محافظتي شمال و جنوب سيناء (  ،رأس م -  6

، عن مكتب رحالت و خدمة الليموزين ) ماعدا محافظتي شمال و جنوب  253100برقم  25255211،قيدت فى  5255555055  

قسم -الناصرية القديمة  -تقسيم مساهمة البحيرة  -سيناء ( ، بجهة : شارع المسجد البخاري   

لعامه  و ادارة المشروعات و المقاوالت ااشرف يحيي ابراهيم عبدالعزيز العطار و شريكته   شركة  ،  االستشارات الفنية  -  7

، عن االستشارات الفنية و ادارة المشروعات و المقاوالت  253113برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها   

قسم -شارع العطار متفرع من شارع االصدقاء الهانوفيل  1العامه ، بجهة : المكتب الكائن بالدور االرضي عقاررقم   

برقم  25255250،قيدت فى  155550555عاء مصطفي محروس و شريكها   شركة  ،  بيع اجهزة رياضيه  ،رأس مالها   د -  8

قسم -شارع خضر و ابراهيم حسن  2، عن بيع اجهزة رياضيه ، بجهة :  253124  



 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

الشغال صدير المصنوعات و اصالح مسعود و شريكه   شركة  ،  بيع االدوات المكتبية بكافة انواعها و بيع و توريد و ت -  9

، عن بيع االدوات المكتبية بكافة انواعها و بيع و  253237برقم  25255227،قيدت فى  055550555اليدوية   ،رأس مالها   

قسم -امام كنيسة االمريكان  -محطة مصر  24عقار رقم  10توريد و تصدير المصنوعات و االشغال اليدوية ، بجهة : محل رقم   

،رأس   تيكا للموبيليات و االثاث ) ابراهيم محمد محمد عصر و شريكه (   شركة  ،  تجارة و توزيع الموبليات و االثاثان -  10

طريق  351، عن تجارة و توزيع الموبليات و االثاث ، بجهة :  253142برقم  25255215،قيدت فى  2555550555مالها   

قسم -ام عمارات دلتا هانوفيل ام 12اسكندرية مطروح العجمي ابويوسف الكيلو   

برقم  25255251،قيدت فى  15550555سامح عبدالله فكري و شركاه   شركة  ،  التوكيالت التجارية  ،رأس مالها    -  11

قسم - 32شارع سعد زغلول  2، عن التوكيالت التجارية ، بجهة : غرفة رقم  253134  

ين د ابراهيم محمد ومحمد ابراهيم محمد وشركاهم   شركة  ،  بيع البقاله والكيروسورثه/ ابراهيم محمد ابراهيم وعنهم / احم -  12

، عن بيع البقاله والكيروسين  253114برقم  25255211،قيدت فى  25550555والحلوى الجافه والمياه الغازيه  ،رأس مالها   

 - ملك شاكر عبد السميع فرحات -امام جامع النصر  والحلوى الجافه والمياه الغازيه ، بجهة : المحل الكائن شارع ام السلطان

قسم-الورديان   

ورثة سالمه عجمي سالمه عنهم محمد سالمه عجمي سالمه و شركاه   شركة  ،  مركز توريد مالبس ) فيما عدا المالبس  -  13

، عن مركز توريد  253244برقم  25255235،قيدت فى  05550555العسكرية ( و مهمات االمن الصناعي  ،رأس مالها   

قسم -الدور االول علوي  -شارع ابي الدرداء  00مالبس ) فيما عدا المالبس العسكرية ( و مهمات االمن الصناعي ، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

بالشط -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    25255254، وفى تاريخ    111072مينا صبحى خير مرقص اسكاروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255254، وفى تاريخ    140253ناصر  محمد  السيد  يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا   

  تم محو/شطب السجل   25255254، وفى تاريخ    117002احمد محمد حسن عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر و نعدام النشاط

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    114021محمد محمد عبد الله محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    215107ماجده صمويل نجيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 شطب بامر محو بسبب ترك التجارة



 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

تم محو/شطب السجل  تم    25255250، وفى تاريخ    124021محمد شعبان عيد الشامى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 الغاء الرئيسي االخر

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    112235،  سبق قيده برقم :   ابراهيم الدسوقى زاهر فرحات  ،  تاجر فرد   - 7

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    253551عاطف حنا جرجس حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

،    255510المصطفى للجوانات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  -تعديل االسم التجارى إلى / سعاد مصطفى السيد محمد    - 9

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترك التجارة   25255250وفى تاريخ   

تم محو/شطب السجل    25255250فى تاريخ ، و   255510سعاد مصطفى السيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

شطب بامر محو بسبب ترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    107424اسامه بخيت احمد ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 شطب بامر محو بسبب لوفاة التاجر

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    251154،  سبق قيده برقم :   رمضان احمد رمضان ابراهيم  ،  تاجر فرد   - 12

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    102507علي محمد مصطفي محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255251، وفى تاريخ    102000ابراهيم سالمه ابراهيم النحاس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

ل تم محو/شطب السج   25255251، وفى تاريخ    141222محمد ابراهيم محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255251، وفى تاريخ    132050محمد ابوالفضل عبدالعال حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215ى تاريخ ، وف   125040خالد محمد عبد الالة فلهم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    174111جمال محمود جبر هريدى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    111071ق قيده برقم : السيد على محمد عبد اللطيف  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 19

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    123013احمد محمد السعيد احمد الشريف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255215، وفى تاريخ    102752حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عادل احمد    - 21

 بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    172173عبد الحليل صالح عوض عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  شطب بسبب وفاة التاجر



 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

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    175505هاني فؤاد رسمي يعقوب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 الغاء فرع

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    133173سعيد السيد عباس ابو طالب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    133173سعيد السيد عباس ابو طالب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 السجل  شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    101211طارق فاروق محمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

ب ترك التجارة نهائياالسجل  شطب بسب  

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    124132محمد نظير احمد مجاور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    113521مؤمن حسين محمد على عليان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    152013احمد انور محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    112021عمرو مصطفى محمود القاضى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  الغاء فرع

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    151000غريب عبد العاطى معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 السجل  شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    151000معوض للمقاوالت العامة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 شطب بسبب وفاة التاجر

تم    25255213، وفى تاريخ    111305ابراهيم محمد عبد اللطيف المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

ب بسبب ترك التجارة نهائيامحو/شطب السجل  شط  

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    120052شوقى اسحق فلتس مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

شطب بسبب وفاة التاجر   

حو/شطب السجل تم م   25255210، وفى تاريخ    152402رافت محمد رافت الكاشف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255210، وفى تاريخ    111010محمد عبده خلف الله عبد العزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 السجل  شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

تم    25255217، وفى تاريخ    112511سبق قيده برقم :  عمر اسماعيل السيد محمد الشعراوى  ،  تاجر فرد  ،    - 37

 محو/شطب السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    173117احمد السيد محمد شعير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    120153عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عصام ياقوت على    - 39

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا



 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

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    115320اندرو رأفت انور صاروفيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

نهائياالسجل  شطب بسبب ترك التجارة   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    112151محمد محمد محمد على ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

لسجل  تم محو/شطب ا   25255212، وفى تاريخ    14112يوسف لمعى عبد الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    73274ابراهيم محمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

 شطب بسبب وفاة التاجر وعمل شركة قيدت بالمكتب فىنفس اليوم

تم    25255211، وفى تاريخ    111334ده برقم : محمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قي   - 44

 محو/شطب السجل  شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    100301حسن على حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255211، وفى تاريخ    124541د  ،  سبق قيده برقم : مجدى قدرى احمد سليمان  ،  تاجر فر   - 46

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    131120السيد ابراهيم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    117220ين رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : نشأت محىالد   - 48

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    12140خيرى محمد محمد عقل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

 شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    100211مد ابراهيم رمضان محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اح   - 50

 السجل  شطب بامر محو رقم بسبب ترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    11012فخرى رشدى داود شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

ب ترك التجارة نهائياشطب بسب  

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    147401طارق محمدين عبد الرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    55224252، وفى تاريخ    252142ابراهيم عبد النبي ابراهيم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

ر فرد  كريم مجدى محى الدين عالم  ،  تاج -يعدل االسم التجارى الى/مؤسسة عالم لتوزيع جميع انواع الغازات الصناعية    - 54

جارة نهائياتم محو/شطب السجل  شطب بسبب ترك الت   25255224، وفى تاريخ    117154،  سبق قيده برقم :   

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    117154كريم مجدى محى الدين عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

/شطب تم محو   25255220، وفى تاريخ    172400اسماء كامل محمود زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا



 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

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    100241احمد محمود عبد الحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

بسبب  ترك التجارة نهائيا 15033شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    124021ماجده جابر محمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    104501عاشور احمد حسين احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 59

بسبب وفاة التاجر شطب   

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    255001مجدي محمد خليفه محمد العبد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 السجل  شطب بسبب ترك التجارةنهائيا

تم محو/شطب السجل     25255227، وفى تاريخ    174253محمد جمال احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

 شطب بسبب ترك التجغارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255227، وفى تاريخ    112223عادل رمضان حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

 شطب بسبب وفاة التاجر

تم    25255227، وفى تاريخ    110207عبد الله السيد الصغير محمد عبد الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 محو/شطب السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255227، وفى تاريخ    150224مجدى عبدالعزيز محروس  احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

 السجل  شطب بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25255227، وفى تاريخ    102420سبق قيده برقم : جوده السيد عبيده محمد  ،  تاجر فرد  ،     - 65

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    140035عزيزه محمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    151744،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  محمود عبده احمد سعد    - 67

 شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    117271اسامة السيد محمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    133225سالمة عجمى سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

 شطب بسبب وفاة التاجر وعمل شركة بين الورثة قيدت بالمكتب

حو/شطب السجل تم م   25255231، وفى تاريخ    143042فتحية محمد عزيز عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 70

شطب بسبب ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    120117صالح محمد ابراهيم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 71

 السجل  شطب بسبب ترك التجارة نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   123271كريم فتحى محمد على البدرى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  155550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , وصف تم تعد  25255254وفي تاريخ ،   252507محمد جابر عيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   171421محمود محمد حسن حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   117115براهيم السيد محمد ابو دوح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم علي ا -  4

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , وصف  تم  25255254وفي تاريخ ،   104524مجدي بالمون العبد تكال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   253533محمود محمد محمد احمد درويش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -درويش للتوريدات العمومية  -  6

جنيه  055550555رأس ماله ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  25255250   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   17753محمد مدحت حسن فؤاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250في تاريخ ، و  104237هشام محمد محمد دكرورى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   255172اسماء محمود عبد الحميد عيسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  055550555أس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   251511نورهان محمود موسى عبدالقادر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   131542 هشام حسنى رمضان مخلوف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  11

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   171402ممدوح نبيل هالل البنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  10555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   115301قيده برقم على عبد الرحيم احمد نوح  تاجر فرد ،، سبق -على للمقاوالت والتوريدات الميكانيكيه -  13

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255251   

د ،، سبق قيده على عبد الرحيم احمد نوح  تاجر فر-تعديل االسم التجارى الى / الهندسيه للمقاوالت والتوريدات الميكانيكيه  -  14

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   25255251وفي تاريخ ،   011153برقم 

جنيه  1555550555،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255251وفي تاريخ ،   104714اشرف طه السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  4555550555،تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله      

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   103213فوزي حافظ حافظ محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215ريخ ، وفي تا  104210هانى محمد عبد الدايم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   101453محمد ابراهيم صالح خطاب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   252122عمرو محمد طه محمود بهنسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   172310سليمان امير سليمان بشاى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   132077محمد السيد قطب عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  205550555، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   111002هانى زكى حنا حنين ابادير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255213وفي تاريخ ،   111225قم محمود عبدالوهاب عبدالكريم عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  23

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255210وفي تاريخ ،   00100عبد  الفتاح  ياقوت  السيد غنيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  0555550555س المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأ   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255210وفي تاريخ ،   00100ياقوت انترناشيونال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  0555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217وفي تاريخ ،   104012برقم  محمد هاني محمد كامل  تاجر فرد ،، سبق قيده -  26

جنيه  155555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255217وفي تاريخ ،   122151محمد اسماعيل ابراهيم حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  1555550555أس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل ر   

  127013رقم الشحات عبداللطيف عقاب  تاجر فرد ،، سبق قيده ب -تعديل االسم التجارى إلى / عقاب لالستيراد والتصدير  -  28

جنيه  5505555505تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255212وفي تاريخ ،    

تم تعديل رأس   25255212وفي تاريخ ،   127013الشحات عبد اللطيف سعد سعد عقاب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  0555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212اريخ ، وفي ت  103225محمد نبيل عطيه فؤاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   117027محمد ابراهيم موسي علي موسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  055550555له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   172444هشام فهمى موسى على حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   172444هشام فهمى موسى على حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   110222احمد ياسر احمد محمد عبد القادر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  355550555بح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال   25255211وفي تاريخ ،   113120محمد مرزوق السيد حسانين محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  205550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   110420برقم احمد كامل حسين السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده  -  36

جنيه  4555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   23321نعمة اسكندر دميان عبدالسيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  125550555المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم تعديل   25255224وفي تاريخ ،   101244محمد فتحى عبد الحميد احمد صقر ) فولكانو (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  1555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   125415تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  سعد احمد حسن السهار  -  39

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   171212جمال رمضان مرضى جويده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  0555550555أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف الت   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   157710محمد عبدالحميد  سعيد  القاضى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  05550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   253501حفنى سيد ثابت محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , وصف تم تعد  25255220وفي تاريخ ،   252227رامى مكرم صادق حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255220وفي تاريخ ،   105141عبد الحميد ابراهيم شوقي عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   121401عطيه فتحى اسماعيل متولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   52552202وفي تاريخ ،   122001عمرو محمد على ابو زيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255227وفي تاريخ ،   123021مصطفى عبد الهادى احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   102100قنديل مبروك قنديل عبد الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  125210كمال عثمان احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -دات تعديل االسم التجارى / االهرام الستيراد وسائل النقل والمع -  49

جنيه  155555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255235وفي تاريخ ،    

عديل رأس المال , وصف تم ت  25255235وفي تاريخ ،   125210كمال عثمان احمد عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

جنيه  155555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

وفي تاريخ ،   125210االهرام لالستيراد والتصدير وتجارة سيارات النقل _كمال عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  155555550555ل ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس الما  25255235   

رد ،، سبق كمال عثمان احمد  تاجر ف -تعديل االسم التجاري ليصبح / االهرام لالستيراد و التصدير و تجاره سيارات النقل  -  52

س ماله تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ  25255235وفي تاريخ ،   125210قيده برقم 

جنيه  155555550555،   

  25255231وفي تاريخ ،   172242ايمن صبرى للرحالت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -ايمن احمد صبرى على حسن  -  53

جنيه  155555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

انالعنو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  253110محمد عبد الله محمد حامد عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

قسم -طريق مصر اسكندرية الصحراوى خلف قرية الجرارى  24وصف الـتأشير:   ، الكليو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  253114جر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن  صالح يونس حسن ، تا -  2

قسم -الـتأشير:   ،  خلف مصنع لطفى السيد متفرع من شارع البتروكيماويات عبد القادر    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255254وفي تاريخ  253113صالح موسى على زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

قسم -الـتأشير:   ، عبدالقادر طريق البتروكيماويات خلف سنترال البد    

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  253112ايهاب محمد متولى  سيد احمد عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

قسم -وصف الـتأشير:   ، البيطاش بجوار مسجد المدينة المنوره امام شهر العسل   

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  117115علي ابراهيم السيد محمد ابو دوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

شارع جمعه مفتاح بملك رمضان ابراهيم السيد ابودوح  22ابو يوسف  1700وصف الـتأشير:   ، توضيح العنوان الى/ الكليو 

قسم - 7وشركاه الدور االول شقة   

وفي تاريخ  253110كمال احمد للحدادة و المقاوالت / احمد كمال احمد جادالرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

قسم -بجوار مجيرة السيد عبدالغني  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عبدالقادر بحري  25255254   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253111قم    ايمان جابر على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  7

قسم -بحرى الطريق بجوار كافتريا المحروسة بنزينه توتال  21الـتأشير:   ، طريق اسكدرية مطروح الكليو   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255250وفي تاريخ  253122عصام رمضان عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

قسم -الوصله بجوار موقف العامرية اعلي فردي الرحماني الدور الثاني  21الـتأشير:   ، الكيلو    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110221فريد شوقى حسن ابراهيم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

لمودع برقم ح / برج العرب القديمه بجوار مجيرة باسط برج العرب و اوصف الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الرئيسي االخر ليصب

دائم 110221و المقيد برقم تابع  125  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  251153اميرو رمزي متري سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

قسم الرمل و نشاطه / تصنيع منتجات  -ارض الغمري  2حوشه  0لحسنيه جزء الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن / ابيس الثانيه ا

دائم 251153و قيد برقم تابع  4372البان و راس ماله / خمسة االف جنية و اودع برقم    



 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

صف تم تعديل العنوان , و 25255250وفي تاريخ  172022محمد احمد ابوشامه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

قسم -الـتأشير:   ، الكافوري عزبه ابو زجراب خلف جامع خديجه شارع السفن   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  172022محمد احمد ابو شامة عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

ودع برقم قسم العامرية و ا -جه شارع السفن وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / الكافوري عزبه ابو زجراب خلف جامع خدي

دائم 172022و قيد برقم تابع  4325  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255250وفي تاريخ  175470اسامه محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

قسم -شارع مصطفي باشا ماهر جليم  3،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253125ممدوح سالم ابراهيم ابو كحيله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

قسم -الـتأشير:   ،  نجع عبد الرواف شارع السالم بجوار مسجد خالد بن الوليد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250في تاريخ و 124021محمد شعبان عيد الشامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

و المقيد برقم  0004قسم سيدي جابر و المودع برقم  -سموحه  -تنظيم فوزى معاذ  15الـتأشير:   ، الغاء الرئيسي االخر الكائن / 

دائم 124021تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  52502525وفي تاريخ  251153اميرو رمزي متري سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

قسم -ارض الغمري  2حوشه  0الـتأشير:   ، ابيس الثانيه الحسنيه جزء   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  251153اميرو رمزي متري سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

تاريخ  قسم كرموز و نشاطه / تخمير و بيع البان و -غيط العنب بجوار العيون و الشيخ عبد الحليم الشريف  01الـتأشير:   ،  

دائم 251153و مقيد برقم  2512/15/11االفتتاح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253117ايهاب السيد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

قسم -الحديد  امام صيدليه د/ نور على قبلى السكه  -الـتأشير:   ، نجع رسالن البحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  17753محمد مدحت حسن فؤاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

قسم -الـتأشير:   ، تعديل العنوان / الهانوفيل  شارع محمد العجمى  الدور االول    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253121،  سبق قيده برقم     محمد رمضان محمد خضر ، تاجر فرد -  20

قسم -الـتأشير:   ، شارع قصر القويرى اخر شارع بجوار فيال شادية الهانوفيل  بجوار فيال حسن السماليهى   

العنوان , وصف الـتأشير:   تم تعديل  25255250وفي تاريخ  175470اسامه محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

دائم 175470و قيد برقم تابع  4457قسم الرمل و اودع برقم  -شارع مصطفي باشا ماهر جليم  3، افتتاح فرع كائن /   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  253127هدير السيد السيد محمد هجرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

قسم -شارع  محمد على  من شارع العمده الصبحيه  3، وصف الـتأشير:      

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253132مصطفى جابر عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

قسم -الـتأشير:   ، مرغم اول شارع الترعة بجوار مصنع السجاد   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  255172فرد ،  سبق قيده برقم    اسماء محمود عبد الحميد عيسى ، تاجر  -  24

قسم الدخيلة و اودع  -بالدور االول البيطاش  2شقة  2وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / شارع الصيادلة برج بورتو بيانكي 

دائم 255172و قيد برقم تابع  4404برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253120تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     يحي زكريا اسماعيل محمود ، -  25

قسم -مطروح المكس امام معسكر االمن المركزى  A الـتأشير:   ، طريق  

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  253122رضا عبد اللطيف محمد عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

قسم -شارع  محمد على من شارع العمده الصبحيه  22وصف الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  255172اسماء محمود عبد الحميد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

قسم -بالدور االول البيطاش  2شقة  2وصف الـتأشير:   ، شارع الصيادلة برج بورتو بيانكي    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  253133محمد عطية يوسف حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

قسم -منزل عطية يوسف  27وصف الـتأشير:   ، شارع ابوديب الذراع البحرى الكليو   

تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  253123محمود محمد صالح محمود عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

قسم -, وصف الـتأشير:   ، شارع الهانوفيل عماره خروب كلية الطب امام مطعم جاد بالدور الثانى علوى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  130171اتيليه علي عبدالقادر لالزياء ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

قسم -بالدور االول  150تأشير:   ، مول سان استيفانو محل رقم ايه الـ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253121والء اشرف صديق فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

قسم -الـتأشير:   ، المنطقة الثانية بجوار مبنى التوكيالت المالحية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  102474ه جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد حسن حمود -  32

متفرع من طريق اسكندرية مطروح  27عقار  15,  1الـتأشير:   ، توضيح عنوان الرئيسي االخر ليصبح رئيسي اخر كائن / 

دائم 102474و المقيد برقم تابع  3112مودع برقم قسم العامرية و ال -بجوار بنزينه كالتكس خلف عنان سنتر للسراميك   

وفي  102474احمد حسن حموده جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -تعديل االسم التجارى ليصبح/جادو لمنتجات االلبان -  33

عقار  15,  1 ائن /تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، توضيح عنوان الرئيسي االخر ليصبح رئيسي اخر ك 25255250تاريخ 

و  3112رقم قسم العامرية و المودع ب -متفرع من طريق اسكندرية مطروح بجوار بنزينه كالتكس خلف عنان سنتر للسراميك  27

دائم 102474المقيد برقم تابع   

وفي تاريخ  741024تعديل االسم التجاري / البان جادو ) احمد حسن حموده جادو ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 27عقار  15,  1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، توضيح عنوان الرئيسي االخر ليصبح رئيسي اخر كائن /  25255250

و  3112 قسم العامرية و المودع برقم -متفرع من طريق اسكندرية مطروح بجوار بنزينه كالتكس خلف عنان سنتر للسراميك 

ائمد 102474المقيد برقم تابع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  102474احمد حسن حموده جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

 متفرع من طريق اسكندرية مطروح بجوار بنزينه كالتكس خلف عنان سنتر 27عقار  15,  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي / 

قسم -للسراميك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253135عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     على فوزى حلمى -  36

قسم -الـتأشير:   ، ماوى القبارى شارع على الحلوانى  القبارى   

ف تم تعديل العنوان , وص 25255250وفي تاريخ  253131مؤسسة مصطفى للتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

قسم -شارع باب الكراسته  12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255250وفي تاريخ  130171على عبد القادر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

و قيد برقم تابع  4400قسم الرمل و اودع برقم  -بالدور االول  150، افتتاح فرع كائن / مول سان استيفانو محل رقم ايه   

دائم 130171   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  130171اتيليه علي عبد القادر لالزياء ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

د برقم و قي 4400قسم الرمل و اودع برقم  -بالدور االول  150الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / مول سان استيفانو محل رقم ايه 

دائم 130171تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  253120عادل فضل غيث جمعه حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

قسم -خلف جزارة الفتح  2طريق اسكندرية القاهرة بحرى الطريق بجوار مدرسة غيث جمعه محل رقم  21الـتأشير:   ، الكليو   



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  131542حسنى رمضان مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     هشام -  41

قسم -كليوباترا  -شارع سيف اليزل  21الـتأشير:   ، تعديل العنوان إلى /    

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  253131محمد عسران محمد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

قسم -نجع العرجى خلف فتح الله العامرية اول  22وصف الـتأشير:   ، الكليو   

تم تعديل العنوان , وصف  25525125وفي تاريخ  170251مجدى منير محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

قسم -محل  -شارع محرم بك و شارع جوجو  22الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  253141درية عبد العزيز شحاته حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

قسم - 2لبيطاش محل رقم الـتأشير:   ، اخر شارع مستشفى العوضى ا   

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  252202اسالم زكريا محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 42بمزرعة غرب الطريق بالكيلو  2زراعة رقم  15حوضه رقم  3وصف الـتأشير:   ، تعديل كيان الرئيسي االخر الكائن / عقار 

قسم العامرية محافظة االسكندرية الي محل رئيسي -حراوي اسكندرية القاهرة الطريق الص  

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  252202اسالم زكريا محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

ا و المقيد برقم مركز بنه -ا محمد السعيد على ملك/ زكري -وصف الـتأشير:   ، تعديل كيان المحل الرئيسي الكائن / كفر ابو ذكرى 

دائم غرفة بنها محافظة القليوبيه الي رئيسي اخر و االلغائه 41071  

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  252202اسالم زكريا محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 42بمزرعة غرب الطريق بالكيلو  2زراعة رقم  15حوضه رقم  3خر الكائن / عقار وصف الـتأشير:   ، تعديل كيان الرئيسي اال

قسم العامرية محافظة االسكندرية الي محل رئيسي -الطريق الصحراوي اسكندرية القاهرة   

نوان , تم تعديل الع 25255251وفي تاريخ  252202اسالم زكريا محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ا و المقيد برقم مركز بنه -ملك/ زكريا محمد السعيد على  -وصف الـتأشير:   ، تعديل كيان المحل الرئيسي الكائن / كفر ابو ذكرى 

دائم غرفة بنها محافظة القليوبيه الي رئيسي اخر و االلغائه 41071  

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  020117ياسر مختار عبدالرحمن هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

قسم -شارع الشهيد مصطفي حافظ  11الـتأشير:   ، ثالث شقق بالدور الثالث بالعقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  117020ياسر مختار عبدالرحمن هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

و مقيد برقم  2510/12/0قسم اللبان  و نشاطه / عموم االستيراد و التصدير و تاريخ االفتتاح  -شارع ابن بطوطه  53الـتأشير:   ،  

دائم 117020   

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  253130سمير محمد عبداللطيف علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

قسم -ل مح 2/  15الـتأشير:   ، ابيس    

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  253130عطا الله منصور عبدالعاطي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

قسم -وصف الـتأشير:   ، ط الصحراوي بعد الكوبري بجوار الدولية للسيارات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255251تاريخ  وفي 113130هيسم رزق محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

نيع االدوية لدي قسم الدخيلة ونشاطه / تجارة وتوزيع وتص -الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن/ ابويوسف امام البيت االبيض 

برقم تابع و قيد  4023الغير والمستلزمات الطبية وشامبوهات وكريمات ومبيدات وراس ماله عشرة االف جنية و اودع برقم 

113130 

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  253137موسى جادالكريم موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

قسم -العامرية  ثانى  1حوشه  2قرية بغداد بجوار ارض توفيق انور زراعه  135الـتأشير:   ، قطعة   



 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

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  253145ر فرد ،  سبق قيده برقم    حمزه جمال عبد السالم احمد عالم ، تاج -  55

قسم -وصف الـتأشير:   ، خلف شارع  االسالم بجوار السكة الحديد المنشية الجديده    

وصف  تم تعديل العنوان , 25255251وفي تاريخ  253132نفيسه ابراهيم علي اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

قسم -شارع حارة الحديني  37الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255251وفي تاريخ  117020ياسر مختار عبد الرحمن هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

قسم  -حافظ  شارع الشهيد مصطفي 11وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسي اخر كائن / ثالث شقق بالدور الثالث بالعقار رقم 

دائم 117020و قيد برقم تابع  4013المنشية و نشاطه / مصنع مالبس جاهزة و راس ماله / خمسة االف جنية و اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  175505هاني فؤاد رسمي يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ن تنظيم شارع عبد الوهاب مع ش ذو الفقار كفر عبده الدور االول ميزانين اول وحده عن يمي 10كائن / الـتأشير:   ، الغاء الفرع ال

دائم 175505و المقيد برقم تابع  3752قسم سيدي جابر و المودع برقم  -المصعد   

يل العنوان , وصف تم تعد 25255215وفي تاريخ  175505هاني فؤاد رسمي يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

قسم الرمل و اودع  -شارع فؤاد ابراهيم جرجس بولكلي  141الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شقة بالدور الثالث بالعقار رقم 

دائم 175505و قيد برقم تابع  4005برقم    

تم تعديل  25255215وفي تاريخ  425314كريم محمد محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -كريم للتصدير  -  60

قسم -شارع الشوربجى متفرع من شارع اسماعيل صبرى 14العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  253140بدوى احمد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

قسم - شارع حسن باشا االسكندرانى 23الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  253141محمود فريد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

قسم -شارع المكس القبارى  414الـتأشير:   ،   

ان , وصف تم تعديل العنو 25255215وفي تاريخ  253143محمد خميس محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

شارع بدير من هام باشا 10الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  253140محمد سعيد مختار  خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

قسم -شارع الروضه  30الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  517550هانى فؤاد رسمى يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

قسم -شارع فؤاد ابراهيم جرجس بولكلي  141الـتأشير:   ، شقة بالدور الثالث بالعقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  113130هيسم رزق محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

قسم -ام البيت االبيض الـتأشير:   ، ابويوسف ام   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  113130هيسم رزق محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

صنيع لدى الغير و قسم الدخيلة و نشاطه / تجارة وتوزيع االدوية والمستلزمات الطبية والت -البيطاش  -الـتأشير:   ، تقسيم قبضايا 

دائم 113130و مقيد برقم  2514/3/12الفتتاح تاريخ ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  253142عمرو احمد السيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

قسم -القبارى  -شارع البيهقى  21الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  253104يده برقم    محمد عبد الحميد العمروسى احمد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  69

قسم -وصف الـتأشير:   ، العامرية قرية الجزائر بجوار نادى الناشئين وامام سوبر ماركت الحمد   



 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

وصف تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  132031عبد الله سعد الدين عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

قسم -شارع سوق العقادين المنشية  2الـتأشير:   ، تصحيح عنوان النشاط/    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  253102عالء الدين محمد السيد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

قسم -شارع محمد مصطفي نادي الصيد  3وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  253103هدير محمود سمير انور ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

قسم -شارع ميدان ابراهيم االول  راس التين  0وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  52552112وفي تاريخ  253100حسام احمد محمد محمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

قسم -قبلى الطريق الصحراوى شارع الكهرباء مع ناصية اوالد رزق لقطع غيار سيارات  24005الـتأشير:   ، ك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  134511سمير مصطفى الدسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

قسم - 2العنوان / برج العرب الجديده سوق الفتح محل رقم الـتأشير:   ، توضيح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  253105باسم باتري رزق الله شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

قسم -بحري طريق شارع التامين بجوار مدرسة الصحوه  2500الـتأشير:   ، الكيلو    

وفي تاريخ  253101رقية احمد خميس محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -قاوالت والتويدات خميس للم -  76

قسم -شارع سيدى محرز العطارين ثانى  12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212يخ وفي تار 101221احمد عبدالله عبدالحق بشري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

قسم -شارع الخديوي  -شارع شريف  7عقار رقم  0الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  101221احمد عبدالله عبدالحق بشري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

قسم مينا البصل و نشاطه / تصدير و  -المتراس  452يخ يوسف و ناصيه البوصي شارع الش 0عقار رقم  4الـتأشير:   ، محل رقم 

دائم 101221و مقيد برقم  2550/12/15تاريخ االفتتاح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  101221احمد عبدالله عبدالحق بشري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

قسم مينا البصل و راسماله عشرة  -شارع الخديوي  -شارع شريف  7عقار رقم  0سي اخر كائن / محل رقم الـتأشير:   ، افتتاح رئي

دائم 101221و قيد برقم تابع  4037االف جنية و نشاطه / تعبئة مواد غذائية و اودع برقم   

وفي تاريخ  120020يده برقم    تعدنيل السم التجاري / الدسوقي للتصدير و التخليص الجمركي ، تاجر فرد ،  سبق ق -  80

قسم -الشاطبى  -شارع الدكتور محمد حجاب  13تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان إلى /  25255212   

وفي تاريخ  120020الدسوقى لالستيراد و التصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمود ابراهيم الدسوقى صابر  -  81

قسم -الشاطبى  -شارع الدكتور محمد حجاب  13تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان إلى /  22525521   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  112021عمرو مصطفى محمود القاضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

دائم 112021والمقيد برقم تابع  12211وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  112021عمرو مصطفى محمود القاضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

الول خلف شركه النيل العامه للنقل بالمنطقه الصناعيه بالمنشيه الجديده بالدور ا 2222وصف الـتأشير:   ،  تعديل العنوان الي / 

قسم -علوى   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  174151طارق عبدالمنعم احمد محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

قسم -سيدي بشر  -أ شارع جمال عبد الناصر  201وصف الـتأشير:   ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  511741طارق عبدالمنعم احمد محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

شاط و قسم اللبان و نشاطه / استيراد وتصدير و توريدات عموميه في مجال الن -شارع على بك الكبير  45وصف الـتأشير:   ، 

دائم 174151و مقيد برقم  2557/0/25تاريخ االفتتاح    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  174151ق قيده برقم    طارق عبد المنعم احمد محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سب -  86

قسم المنتزة و نشاطه / بيع  -سيدي بشر  -أ شارع جمال عبد الناصر  201وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن / 

ائمد 174151و قيد برقم تابع  4030مستلزمات ديكور و راس ماله / خمسة االف جنية و مودع برقم    

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  253107عبد الرحمن فتحى عبد العزيز مصطفى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

قسم - 2الدور الثانى نموذج  12/73عمارة  2/07اكتوبر شارع  0العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع شاطئ النخيل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  172310فرد ،  سبق قيده برقم    سليمان امير سليمان بشاى ، تاجر  -  88

قسم -العصافرة بحرى  -شارع خليل مغربى من سيدى كمال  22الـتأشير:   ، تعديل العنوان إلى /    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255213وفي تاريخ  253101محمد قاسم محمد ادريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

قسم -الـتأشير:   ، شارع مسجد السالم العمومي عبدالقادر امام مقهي شوئه    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  253103خالد عبدالخالق محمد محمد عويد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

قسم -محل  -ي الدور االرض -غيط العنب  -شارع البساتين  31وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  253103خالد عبدالخالق محمد محمد عويد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

تمجميل  بملك/ سعد عبدالسالم منصور و نشاطه / مستحضرات -اخر ش المطحن  -الحدائق  -وصف الـتأشير:   ، شارع ابوالسيد 

دائم 14221و مقيد برقم  5572/0/25و تاريخ االفتتاح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  101755محمد مستور جمعه مفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

ئة ماقسم الدخيلة و نشاطه / االستيراد والتصدير وراس ماله خمس -شارع مسجد جمعه مفتاح الهانوفيل  30الـتأشير:   ، عقار رقم 

دائم 101755و مقيد برقم  1111/2/10الف جنية و تاريخ االفتتاح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  101755محمد مستور جمعه مفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

قسم -الهانوفيل  -الـتأشير:   ، شارع نور االسالم متفرع من شارع الحديد و الصلب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  101755محمد مستور جمعه مفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

يلة و اودع برقم قسم الدخ -الهانوفيل  -الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن / شارع نور االسالم متفرع من شارع الحديد و الصلب 

مدائ 101755و قيد برقم تابع  4073  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  120502ايهاب رمضان حسن قناوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

قسم -شارع كلية الطب بالممر شارع جاليس 3الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213ي تاريخ وف 253104زياد حسن عبد الفضيل داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

الدور االول 20-17قطعه  2الشقه رقم  75عماره  15شاطئ النخيل شارع  21الـتأشير:   ، الكليو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  253101محمود مصطفى محمد داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

قسم -ع الوزان شار 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  253100حسين فضل انور منصور عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

قسم -البيطاش  -شارع البيطاش الرئيسي  70وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213اريخ وفي ت 253105احمد صالح حفني بعزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

قسم -الـتأشير:   ، عماره السالم شارع مسجد السالم زاوية عبدالقادر بجوار حلواني ابوعمر    
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 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي  253102محمد جمال سيد عطوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -مكتب القدس للمقاوالت العامه واعمال المساحه  -  100

قسم -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة دور ارضى بجوار مسجد الشرس البيطاش  25255213تاريخ   

تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ  253100اجر فرد ،  سبق قيده برقم    منيرة محمد كمال  عبد العزيز ابراهيم ، ت -  101

قسم -شارع قناة السويس 14, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  253107هاني محمد توفيق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

قسم -لعوامي شارع عطا الله ا 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  253171زينب محمد بكر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

قسم -شارع راغب باشا  70الـتأشير:   ،    

العنوان , وصف تم تعديل  25255210وفي تاريخ  252114احمد ابراهيم محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

قسم -اكتوبر عزبة االوقاف ابيس  0الـتأشير:   ، شارع   

تم تعديل العنوان ,  25255210وفي تاريخ  253102مروه امير عبدالمنعم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

قسم -ب بغيط العن 2امامي بمدينة بشاير الخير  17محل رقم  4وصف الـتأشير:   ، بلوك رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255210وفي تاريخ  253172محمد احمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

قسم -الهانوفيل  -وصف الـتأشير:   ، محل اخر شارع محمد الفردى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255210خ وفي تاري 252114احمد ابراهيم محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

ذائية قسم الرمل و نشاطه / تصنيع و تعبئة المواد الغ -اكتوبر عزبة االوقاف ابيس  0الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن / شارع 

دائم 252114و قيد برقم تابع  4711و راس ماله / عشرون الف جنية و اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  253101، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مجدى محمد على احمد  -  108

قسم -الـتأشير:   ، الناصرية مريوط العامرية اسكندرية بجوار الموقف الجديد   

صف تم تعديل العنوان , و 25255210وفي تاريخ  253175محمد رشدى حسن معبد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

قسم -الـتأشير:   ، ابو يوسف بحرى بجوار االورمان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  253173ايمن ابراهيم سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

قسم -ابو يوسف طريق اسكندرية مطروح  1150الـتأشير:   ، برج ريتاج شارع الريد بيكس الكليو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  253170جاح حمدى وهبه سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ن -  111

قسم اول -الـتأشير:   ، ابيس القريه العاشره متفرع من شارع النصر    

تم تعديل  25255217خ وفي تاري 253172حنان سامى محمد عبدالقوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمد للرحالت  -  112

قسم -ابيس العاشره  -شارع الصعايده  3العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  110013فاتن ابراهيم محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

ة و اودع برقم قسم الدخيل -ا الدرايسه من شارع اسكندرية مطروح الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / شارع مسجد العوامي امام كافتري

دائم 110013و قيد برقم تابع  4735  

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  253121شكري محمد الديب عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

قسم -مرغم  -ة العمراوي خلف عزب 21وصف الـتأشير:   ، زاوية عبدالقادر من الكيلو    

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  253125عمرو ماهر كامل ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

قسم -وصف الـتأشير:   ، بجوار مساكن النوبارية    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  253125عمرو ماهر كامل ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

 كفر الدوار و نشاطه / مكتب -بملك باتعه حسين على عطيه  -المهاجرين  -شارع خميس كامل  2وصف الـتأشير:   ،  العقار رقم 

مقيد برقم و 2515/15/14توريدات وصناعات هندسيه ومقاوالت عمومية)فيما عدا الكمبيوتر وخدمات االنترنت ( وتاريخ االفتتاح 

دائم 3032  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  253174رشاد رمضان سيد بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

قسم -الورديان  -نجع العرب  3شارع  01الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255217ريخ وفي تا 122151محمد اسماعيل ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

قسم -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي / الصفا بجوار مصيف شركة العاملين بالغزل و النسيج    

تم تعديل  25255217وفي تاريخ  253177احمد امام مرسي قطب فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -ماركت امام  -  119

قسم -، اخر شارع محمد العجمي متفرع من شارع خير الله الهانوفيل    العنوان , وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  253171محمد سعد عبدالوهاب عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

قسم -س شارع رضوان مجمع عباد الرحمن شقة بالدرو الخام 2وصف الـتأشير:   ، عمارة الريفيرا    

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  110270اسالم عز العرب السيد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

محافظة -ملك / محمد محمود محمد موسي  1مارينا منطقة اولي بوابة  0وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / العلمين عقار رقم   

بق قيده لتجاره وصيانة االلعاب المائية ، تاجر فرد ،  س -سم التجاري ليصبح / اسالم عزب السيد احمد مسعود تعديل اال -  122

مارينا  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / العلمين عقار رقم  25255217وفي تاريخ  110270برقم    

محافظة -د موسي ملك / محمد محمود محم 1منطقة اولي بوابة   

بق قيده برقم تعديل االسم التجاري ليصبح / اسالم عز العرب السيد احمد مسعود للمعدات الثقيلة و االوناش ، تاجر فرد ،  س -  123

مارينا منطقة  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن / العلمين عقار رقم  25255217وفي تاريخ  110270   

محافظة -ملك / محمد محمود محمد موسي  1ي بوابة اول  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  110013فاتن ابراهيم محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

قسم -الـتأشير:   ، شارع مسجد العوامي امام كافتريا الدرايسه من شارع اسكندرية مطروح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  253170محمد عنتر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مراد عنتر  -  125

قسم -شارع الجزائر  152الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  253111محمد رمضان محمد عبد العزيز موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

قسم -شير:   ، شارع مسجد عثمان بن عفان من اروضته الخضراء ابويوسف شقة بالدور االول العنوان , وصف الـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  115205صبحي وهبه شحاته بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

قسم -ه بالدور االرضى من الداخل بنفس العقار غربال شارع االولياء حجر 01الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الرئيسى االخر الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  253122مينا جميل عياد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

قسم -محل  -الدور االرضي  -الـتأشير:   ، شارع قنال السويس بجوار صحة امبروزو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  253121لورانس حنا عطا الله حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

قسم -شارع صفر باشا  41الـتأشير:   ،    

 تم تعديل العنوان , وصف 25255212وفي تاريخ  115205صبحى وهبه شحاته بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

قسم -شارع االولياء حجره بالدور االرضى من الداخل  بنفس العقار غربال  01الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الرئيسى االخر الى /   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  253123احمد عصام عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

قسم -ي شارع الشيخ جابر امام الصفتي الدرايسه الهانوفيل وصف الـتأشير:   ، محل عزبه قبل   

وفي تاريخ  253124محمد زكريا محمد جابر السيد ملوك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -ملوك لالستيراد و التصدير  -  132

قسم -شارع منشا  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255212   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  253127ى حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناصر محمد فرغل -  133

قسم -شارع ابن العنبرى  24الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  253120احمد مجدى راشد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

قسم -مساكن الجمهورية  11بلوك  1الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  103225محمد نبيل عطيه فؤاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / الدخيلة الجبل شارع الصفا والمروه امام جمعيه ابناء جهينه

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  114222عم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمود عبد المن -  136

قسم -وصف الـتأشير:   ، شارع ورشة البالط نهاية سور المدرسة الحياه الهانوفيل   

تعديل العنوان ,  تم 25255212وفي تاريخ  253122عماد حمدى عبده بسيونى الصفانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

قسم -شارع البحريه  31وصف الـتأشير:   ، امام   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  253115وائل ربيع عثمان مصطفى الغرابلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

قسم- 2محل رقم  10/27عقار شارع وصف الـتأشير:   ، شاطئ النخيل بعد البوابةه جوار صالون الفراعنه و مكتبه يس وفارس   

تم  25255212وفي تاريخ  114222صيدلية الدكتور / احمد محمود عبد المنعم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

لدخيلة و قسم ا - تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع كائن / شارع ورشة البالط نهاية سور المدرسة الحياه الهانوفيل

دائم 114222و قيد برقم تابع  4231اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  253112سعيد جمعه سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

قسم -الـتأشير:   ، زاوية عبدالقادر قبلي الترعه بجوار مصنع دريم بالست   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  117027لي موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد ابراهيم موسي ع -  141

قة شارع الحسينى متفرع من شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر المنتزة  غرفة من ش 07وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / 

قسم -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  253110رقم    رامي السيد عطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  142

قسم -الهانوفيل  - 2مدخل  0الـتأشير:   ، مساكن طلعت مصطفي بلوك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  253110محمود على حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

قسم - 41شقة  3مدخل  1لوك الـتأشير:   ، مساكن الترسانه ب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  110154احمد مصطفى شيمى سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

قسم -الهانوفيل  10طريق اسكندرية مطروح الكليو  121الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  110154  احمد مصطفى شيمى سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  145

قسم -الـتأشير:   ، ابو يوسف امام مدرسة االورمان شقة بالدور االول علوى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  253117جمال عواد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

قسم-خلف نقطة فوزى معاذ  1مدخل  2ة بلوكالـتأشير:   ، مساكن الصني   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  253111اسالم محمد اسماعيل محمد بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

قسم -وصف الـتأشير:   ، محل ارض السالمه الرضوانية من شارع الحنفية البيطاش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  253252اجر فرد ،  سبق قيده برقم    صالح ادهم توفيق احمد ، ت -  148

قسم-الـتأشير:   ،  نهاية شارع الحى امام كافيتريا كابوريا   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  253112اسراء ابراهيم محمد اسماعيل عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

قسم -ـتأشير:   ،  خلف مساكن الظباط بجوار مدرسه االيمان امام السفن اب وصف ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  110154احمد مصطفي شيمي سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

قسم الدخيله ونشاطه/ معمل  -الهانوفيل  10طريق اسكندرية مطروح الكليو  121الـتأشير:   ، افتتاح  محل رئيس آخر الكائن فى / 

 110154وقيد برقم 2525/2/23فى  4212والسمه / معامل الخبير ، اودع برقم-عشره االف جنيها   15تحاليل طبيه ، ورأسماله / 

 دائم

اريخ وفي ت 253250رمضان عبد المالك عبد الواحد محمد راضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -مطعم راضى  -  151

قسم -شارع الرصافة  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  177420احمد محمد جمال على الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

قسم -سيدى بشر  -عمارات طابيه  3وصف الـتأشير:   ،    

تم  25255224وفي تاريخ  101244لحميد احمد صقر ) فولكانو ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فتحى عبد ا -  153

قسم-شارع بدوى  4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /   

العنوان , وصف تم تعديل  25255224وفي تاريخ  253251نور الدين محمد صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

قسم -شارع الخازن  11الـتأشير:   ،    

عطية محمد جابر عطية جابر -جابر للمقاوالت  -  155  Gaber 4contracting     وفي  253257، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

قسم -محرم بك اول  - 7/4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيس  25255224تاريخ   

 253253احمد صالح احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -انة الكهربائية وااللكترونية ولف المواتير رزق للصي -  156

الم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، زاوية عبد القادر بحرى شارع المستعمرة خلف مسجد الس 25255224وفي تاريخ 

قسم -العامرية اول   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  253252مد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    على محمد عبد الرحيم اح -  157

قسم -شارع ابيدوس  2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  253215السيد حلمى سالم سبع محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

قسم -الـتأشير:   ، شارع حجاج الصبحية    

ان , تم تعديل العنو 25255224وفي تاريخ  253255على صالح الدين محمود جويده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

قسم -وصف الـتأشير:   ، شارع عمر بن الخطاب بجوار برج كامننا الدور الثانى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  253250سامى جاد سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

قسم -بجوار سنترال ريمون البيطاش  شارع عبد الفتاح الطلخاوى امام مطعم الله المحمدى 2الـتأشير:   ، بوابة   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  253251عمادالدين محمد عبدالتواب معتمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

قسم -الصبحيه  -وصف الـتأشير:   ، شارع عبد السالم محجوب من شارع الجميزة    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  253254، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ميالد فوزى شنوده ابو اليمين  -  162

قسم -وصف الـتأشير:   ، المستعمرة عبد القادر شارع السوق امام عصير شيخ العرب ومدرسة عبد القادر االبتدائية   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255224تاريخ  وفي 177420احمد محمد جمال على الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

قم اودع بر -نشاطه / بيع جيالتى  -قسم المنتزة  -سيدى بشر  -عمارات طابيه  3وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكائن / 

دائم 177420وقيد برقم  2525/2/24فى  0550  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  321325احمد عادل احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

قسم -قبلى الطريق اول شارع شمال بجوار سيراميك الجندى  21الـتأشير:   ،  الكليو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253212مدحت شعبان محمد مصباح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

قسم -رع من شارع مخزن الزيت عزبة الهجانة جوار الشيخ على  العامرية اول الـتأشير:   ، شارع متف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253210احمد حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

قسم -ناصية شارع عرفان والبكرى  17الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  177200مينا حبيب لالستيراد والتصدير ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مينا حبيب شحاته بباوى ) -  167

قسم -شارع  عثمان اباظة  04تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تغير العنوان الى /  25255220   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253211رامى مرزوق السيد حسانين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

قسم -شارع مدارس االروام من سيدى متولى  1وصف الـتأشير:   ،   

تم  25255220وفي تاريخ  253212رباب احمد حسين حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -احمد للتعبئة والتغليف  -  169

قسم -مساكن الصنية الهانوفيل  2بلوك  2مدخل  3تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253221محمود محمد احمد عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

قسم -الهانوفيل  -شارع هارون من الخلفاء الراشدين  2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  251127د ،  سبق قيده برقم    باسم عبدالمؤمن محمد عبدالسالم ، تاجر فر -  171

قسم -امام مدرسه الشهيد حازم اسماعيل  1محل رقم  1وصف الـتأشير:   ، الورديان صينيه الورديان بجوار شركه المياه بلوك رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220تاريخ  وفي 253217وسيم سعد رياض حبيب حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

قسم -شارع محفوظ والبكرى  22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253222نبيل هاشم عطا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

قسم -الورديان  -شارع االهوازى  02الـتأشير:   ، مينا البصل   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253210محمود ابراهيم ادريس جابر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

قسم -العامرية اول  33عماره مساكن عبد القادر  7شقة  2وصف الـتأشير:   ، مدخل   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  725112باسم عبدالمؤمن محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

قسم -وصف الـتأشير:   ، الورديان بجوار جزارة عفيفي على شارع الترام    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253214نها عبد الحميد احمد محمد صيام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

قسم -س شارع قناة السوي 4وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل  25255220وفي تاريخ  253211احمد صالح عبد الحميد محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

قسم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع مدرسة البيطاش الخاصه من البيطاش الرئيسى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  225253خميس رشاد خليل حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

قسم -الورديان  - 3قطعة  3بلوك  -مساكن الرهاوى  7الـتأشير:   ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  251127باسم عبدالمؤمن محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

 0522دع برقم او -قسم مينا البصل  -فى / الورديان بجوار جزارة عفيفي على شارع الترام وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن 

دائم 251127وقيد برقم  2525/2/20فى   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  251127باسم عبدالمؤمن محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

امام مدرسه  1محل رقم  1رع كائن فى / الورديان صينيه الورديان بجوار شركه المياه بلوك رقم وصف الـتأشير:   ، افتتاح ف

دائم 251127وقيد برقم  2525/2/20فى  0527اودع برقم  -قسم مينا البصل  -الشهيد حازم اسماعيل    

تم تعديل العنوان , وصف  22025255وفي تاريخ  253223حسن جبريل رجب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

قسم-امام شركة الكهرباء بجوار فتح الله ماركت جمله 0الـتأشير:   ،  الهانوفيل قبلى محل رقم  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253227اشرف على عبد الفتاح عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

قسم -برج نجمة المينا  20دخيله البحرية رقم مطروح ال A وصف الـتأشير:   ، طريق  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253221فائقه وفيق احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

قسم -الـتأشير:   ، شارع اندريه شهر العسل البيطاش مدخل درويش عماره ياسر يسرى    

تم تعديل  25255220وفي تاريخ  253231امير ابراهيم على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -ت االمير للمفروشا -  184

قسم -الكنيسه الحمراء  - 13تنظيم شارع  3العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تعديل العنوان ,  تم 25255220وفي تاريخ  253235حسام حسن عبدالحميد حسن حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

قسم -وخلف بنزينه تام اويل -خلف ابوطالب مشتهر  -بحرى الطريق الصحراوى  25وصف الـتأشير:   ، مرغم الكيلو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253232مجدى احمد احمد عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

قسم -ل المحموديه شارع قنا 2231الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253233بيشوى فوزى نبيل فوزى بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

قسم -شارع االسكندرانى  150وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253220السيد رمضان محمد خضر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

قسم -اخبار اليوم متفرع من شارع االصدقاء  20شارع  30الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  25255220يخ وفي تار 253100حسين فضل انور منصور عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

قسم -مزرعه الجالء  -, وصف الـتأشير:   ،  شارع طريق الحريه    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  253220جيهان السيد محمد حسين عبادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

قسم-شارع االسالم المنشية الجديدة  7وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  25255220وفي تاريخ  253100حسين فضل انور منصور عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

فى  0513اودع برقم  -قسم العامريه  -مزرعه الجالء  -, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع طريق الحريه 

دائم 253100وقيد برقم  2525/2/20   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  253222خالد محمد عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

قسم -الـتأشير:   ، كينج مريوط ارض الصعايده قبلى السكة الحديد شارع فرن على   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220ريخ وفي تا 122001عمرو محمد على ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

قسم -المعهد الدينى عصافره قبلى الدور الرابع علوى  35الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / شارع النور واالمل متفرع من شارع   

ان , وصف تم تعديل العنو 25255220وفي تاريخ  140010محمد فؤاد كيالنى عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

قسم -البيطاش ملك فرج محمود  2الـتأشير:   ، توضيح العنوان الى / شارع من شارع مساكن الحديد والصلب  بوابه    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

سبق قيده   محمد فؤاد كيالنى عمران ، تاجر فرد ،-تعديل االسم التجارى الى/كيالنى لصناعه وتعبئه الزيتون والمخلالت -  195

ن تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، توضيح العنوان الى / شارع من شارع مساك 52552202وفي تاريخ  140010برقم    

قسم -البيطاش ملك فرج محمود  2الحديد والصلب  بوابه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  253230هدى رمضان بدرى طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

قسم -طريق الكافورى بجوار قريه عكنيش امام االستاد  الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  253245مالك نصحى عيسى فهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

قسم -شارع شجره الدر  22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  115205 صبحى وهبه شحاته بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  198

الدور  - 2محل رقم  -شارع االولياء  01إلى /  2525/7/2فى  3011الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الرئيسي اآلخر المودع برقم 

قسم -غربال  -االرضي بنفس العقار    

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  253134برقم    احمد شعبان احمد ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  199

قسم -عماره محمد خضر  -ابويوسف بجوار العربى الجزار  -وصف الـتأشير:   ، شارع الحديد والصلب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  253231احمد محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

قسم -عبده اماما مسجد الروضه  13ـتأشير:   ، عبد القادر بحرى الترعه شارع ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  253241عرفة السيد محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

قسم -الـتأشير:   ، اكتوبر بجوار فرن الشندويلى قبل البوابة الدور الثانى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  253232نادر نبية حنا سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

قسم -شارع الكواشى من عرفان  0الـتأشير:   ،    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255235وفي تاريخ  105312محمد محمود سيد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

قسم  -ري العالمي الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن / شارع البكيات تقسيم البردويل قبل قرية االطفال بجوار المركز البيط

0123العامرية و نشاطه / بيع اعالف ومستلزمات انتاج حيواني و راسماله سبعة االف جنية و اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  105312ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمود سيد ابوالعال ، تاج -  204

قسم -الـتأشير:   ، شارع البكيات تقسيم البردويل قبل قرية االطفال بجوار المركز البيطري العالمي    

تم تعديل العنوان , وصف  52525523وفي تاريخ  105312محمد محمود سيد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

ادويه بيطريه  قسم العامرية و نشاطه / بيع اضافات اعالف و بيع -الـتأشير:   ، شارع مجمع سيدى مسعود بجوار الجمعيه التعاونيه 

دائم 105312و مقيد برقم  1111/4/0و مبيدات زراعية وبذور واسمدة ومخصبات و مستلزمات مزارع و تاريخ االفتتاح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  253243محمد عوام سالم عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

قسم -اكتوبر  0شاطئ النخيل جمعيه  142/2عمارة رقم  4الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  52552352وفي تاريخ  253242احمد صالح عيسى محمد خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

قسم -وصف الـتأشير:   ، قرية عبد الرحمن بيصار    

تم تعديل العنوان  25255235وفي تاريخ  253240زينب عبدالمجيد عبدالعزيز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

قسم -مراد ابو تالت  بجوار مجيره  -بحرى طريق مطروح  20, وصف الـتأشير:   ، الكيلو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  252300عبدالله احمد محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

قسم -سيدى بشر  -شارع خالد بن الوليد  152الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235خ وفي تاري 252300عبدالله احمد محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

دائم 252300/ وقيد برقم  2511/1/35وتاريخ االفتتاح /  -ونشاطه / مكتب نقل  -قسم اللبان  -شارع مراد بك  22الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عنوان , تم تعديل ال 25255235وفي تاريخ  252300عبدالله احمد محمد محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

قسم -شارع مراد بك  22وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الرئيسي إلى /    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  252300عبدالله احمد محمد محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

ز ونشاطه/ تجهي -قسم المنتزة  -سيدى بشر -ن الوليد شارع خالد ب 152وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي آخر على العنوان/ 

وقيد برقم  2525/2/35فى  0107اودع برقم  - 05555ورأسماله/  -وتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده والمأكوالت

دائم252300   

تم تعديل العنوان ,  55231252وفي تاريخ  253247اشرف عبداللطيف محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

قسم -شارع راغب باشا الدور االول  151وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  103524محمود السيد على لولو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

قسم -الـتأشير:   ، ارض صبري عمران القرية الثانية ابيس   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  103524السيد على لولو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود -  215

قسم-شارع ابوورده 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  253240جمال احمد عبدالحليم عطوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

قسم -الـتأشير:   ، اول شارع شمال في يمين من قصر القويري خلف سوبر ماركت بيم الهانوفيل المعرف بشارع مصراته    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  253203فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم قنصوه امين قنصوه ، تاجر  -  217

قسم-شارع راس التين  22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  253241السيد احمد عبدالصبور احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

قسم -شارع قاصد خير  4الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  253201حسن عبدالعظيم على شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

قسم -شارع الليثى  1الـتأشير:   ،    

صف تم تعديل العنوان , و 25255231وفي تاريخ  253242احمد رجب اسماعيل خضر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

قسم -شارع السالم من الهانوفيل  1412الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  103524محمود السيد على  لولو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

غليف و راس / تعبئة و تقسم الرمل و نشاطه  -الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن / ارض صبري عمران القرية الثانية ابيس 

دائم 103524و قيد برقم تابع  0211ماله عشرة االف جنية و اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  253205طارق خميس عوض مفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

طريق 317الـتأشير:   ،   A قسم -ن مينا امام مسجد الرحمه وسا 1700مطروح الكليو  

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  253202سامح عبد الوهاب السيد  احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

قسم -الزنكلونى متفرع من الخلفاء الراشدين الهانوفيل  141, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  253103سبق قيده برقم    خالد عبدالخالق محمد محمد عويد ، تاجر فرد ،   -  224

بملك/ سعد عبدالسالم منصور -اخر ش المطحن  -الحدائق  -وصف الـتأشير:   ، شارع ابوالسيد   

ن , تم تعديل العنوا 25255231وفي تاريخ  253103خالد عبدالخالق محمد محمد عويد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

قسم - 7,  0القباري محل رقم  3غيط العنب  3بشاير الخير  15وصف الـتأشير:   ، بلوك   


