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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 11099 برقم 20200817 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جار المين عطيوة فؤاد -  1

 جارهللا المين عطيوة خميس/  ملك علوانى اوالد قرية الساحلى مطروح اسكندرية طريق:  بجهة ، السيارات وتوزيع

 تجارة عن 11099 برقم 20200817 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جار المين عطيوة فؤاد -  2

 عيد/ ملك علوانى اوالد قرية/  بالعنوان وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب/  بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات وتوزيع

 دائم 11099 برقم وقيد 2009/7/8 بتاريخ 599 برقم اودع المين عطيوة

 عن 18332 برقم 20200805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو جاد علي عبدالفتاح اسماء -  3

 منصور فؤاد عبدالحميد/ملك الرحمن مسجد بجوار التجاري شارع 4ك:  بجهة ، كهربائيه ادوات توريدات و مقاوالت مكتب

 لتقديم كافيتريا عن 15647 برقم 20200806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصري مينا جورج -  4

 بملكه الكورنيش شارع 56 مطروح:  بجهة ، المشروبات

 لتقديم كافيتريا عن 15647 برقم 20200806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصري مينا جورج -  5

 بتاريخ 195 برقم اودع بملكه الكورنيش شارع 56 مطروح/بالعنوان مفروش تاجير/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، المشروبات

 دائم 15647 وقيد 2020/8/6

 وتوزيع تجارة عن 18334 برقم 20200809 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجيد مازق سعد فؤاد -  6

 عبدالونيس عبدالسالم انور/  ملك االسعاف بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، والكاوتش الزيوت

 بالتجزئه بقاله عن 18336 برقم 20200811 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عوض سالم حامد -  7

 سليمان عوض سالم/ملك الديني المعهد بجوار الضبعه:  بجهة ،

 مكتب عن 18338 برقم 20200811 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا فرج صالح عبدهللا -  8

 عبدهللا فرج صالح/ملك المرور خلف براني:  بجهة ، مقاوالت

 استيشن بالى عن 18339 برقم 20200811 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم انور عطية صالح -  9

 قاسم انور عطية/ ملك جالل زاهر شارع مع التحرير شارع تقاطع:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)

 مكتب عن 18340 برقم 20200811 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجي عبدالكريم علواني محمد -  10

 ناجي علي انور/ ملك 305 شقه 5 عماره المضيفه عمارات القصر شارع مطروح:  بجهة ، توريداتها و بتروليه خدمات

 عن 18341 برقم 20200811 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ ابراهيم المحمدي  السيد عبدهللا -  11

 سعد منصور سعد/ملك الديني المعهد امام الروم علم:  بجهة ، محمول خدمات

 مكتب عن 18353 برقم 20200819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراقي حسن سعد منصور -  12

 جمال/ ملك 14عماره 5 شقه 8ك:  بجهة ،(  كلها 19 والمجموعه السادسه المجموعه من 36 الفقرة عدا فيما) تصدير و استيراد

 يونس سالم

 عن 18342 برقم 20200811 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن القادر عبد الدين نور محمود -  13

 فتحي عباس والء/ ملك االول الدور المعلمين تقسيم 3ك مطروح:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 ، صيدليه عن 18343 برقم 20200811 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حريمس قنفود صابر محمد -  14

 صابر عبدالسالم محمد/ ملك الرئيسي الشارع مدخل الضبعه:  بجهة

 مركز عن 18346 برقم 20200813 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالمطلب احمد كريم -  15

 كريم ربه عبد حمودة/ملك البدويه القريه بجوار الرمل وادي الدولي مالسلو شارع:  بجهة ، اللقاحات و البيطريه االدويه تداول و بيع
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 صيدليه عن 18345 برقم 20200813 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زحام صالح عاطف عبدالباسط -  16

 قويدر هللا باب عبدالغني/ملك البريد فرع شرق القسم شارع الحمام:  بجهة ،

 مكتب عن 18350 برقم 20200818 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد عبدالعظيم احمد -  17

 يوسف رمضان هبه/ملك السواني مدرسه بجوار المحطه شارع:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 بيع عن 18349 برقم 20200817 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد مصطفي ابراهيم -  18

 منصور عزازي القذافي/ملك المزلقان امام المحطه شارع:  بجهة ، سيارات فرش

 بقاله عن 18352 برقم 20200818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد -  19

 منصور محمد مصطفي/ملك الرويسات قريه:  بجهة ، جافه

 مكتب عن 18354 برقم 20200823 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حمدى محمد -  20

 عبدالدايم محمد محمد/ ملك جويدة الحاج مسجد بجوار الشرقية العزبة:  بجهة ، وتشطيبات مقاوالت

 مكتب عن 18355 برقم 20200823 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر جمعة فرج رضوان -  21

 صابر جمعة فرج رفاعى/ ملك جبر حمد احذية محل اعلى االسكندرية شارع:  بجهة ، بناء مواد توريد

 ، محمصة عن 18347 برقم 20200824 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك على عدلى حاتم -  22

 هارون عثمان الدين علم/ ملك المغاربة مسجد امام االسكندرية شارع:  بجهة

 غيار قطع عن 18357 برقم 20200824 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنهاب عمر شوقي عمر -  23

 صالح بكر ابو الرحمن عبد/ملك اويل تام بنزينه امام 3 الكيلو االسكندريه شارع:  بجهة ، سيارات

 بقاله عن 18358 برقم 20200825 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواش عبدالرازق خميس عمر -  24

 قويه عفون قويه/ ملك الرئيسي الشارع:  بجهة ، بالتجزئه

 بيع عن 18359 برقم 20200825 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرحيم محمد سليمان -  25

 ميهوب ابراهيم يونس/ملك النهضه شارع:  بجهة ، سجائر

 مالبس عن 18360 برقم 20200825 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هريدي احمد محمد ابراهيم -  26

 مبارك هريدي احمد/ ملك الغربيه العزبه الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، جاهزه

 مقاوالت عن 18361 برقم 20200825 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد بسيوني محمد -  27

 محمود اسماعيل محمد/ملك الجديد الشارع الدولي البنك تجاره ورشه امام الجزائر شارع:  بجهة ، توريداتها و عموميه

 مكتب عن 18362 برقم 20200825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا موسى محمد احمد حسن -  28

 سليمان محمد عيسى ابوالقاسم/ ملك السنوسية شارع:  بجهة ، غذائية مواد تصدير

 عن 18364 برقم 20200825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمر عبدالواحد عبدالقادر -  29

 عبدالكريم علي عبدالكريم/ملك 34 عماره القديمه 4 الكيلو:  بجهة ، الغير لحساب شراء و بيع سيارات معرض

 عن 18364 برقم 20200825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمر عبدالواحد عبدالقادر -  30

 عبدالكريم علي عبدالكريم/ملك 34 عماره القديمه 4 الكيلو:  بجهة ، الغير لحساب شراء و بيع سيارات معرض

 مكتب عن 11413 برقم 20200825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده على راغب اكرم -  31

 على راغب سامى/ ملك الحكمة راس:  بجهة ، وتوريداتها عامة مقاوالت

 مكتب عن 11413 برقم 20200825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده على راغب اكرم -  32

 شارع الحكمة راس/  بالعنوان وغذائية زراعية منتجات توريد مكتب/ بالنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، وتوريداتها عامة مقاوالت

 دائم 11413/برقم وقيد 2010/2/22/بتاريخ 251/برقم اودع حميده على راغب/ ملك مبارك حسنى محمد
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 18365 برقم 20200825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قدوره هارون ادم الباري عبد -  33

 قدوره هارون ادم/ملك البلدي المخبز بجوار العجارمه عزبه:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 طيور بيع عن 18367 برقم 20200827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم سالم عبدالمقصود كريم -  34

 موسي محمد سليمان جمعه/ملك االجتماعيه الشئون امام سعيد بور شارع20 مطروح:  بجهة ،

 18368 برقم 20200830 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم محمد انور اشرف) سيوة نور -  35

 خليفة على عبدالوهاب/ ملك الحدادين رمل:  بجهة ، التمور لحفظ ثالجة عن

 مشويات مطعم عن 16244 برقم 20200830 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يدالس محمد أحمد -  36

 عطيوة مرزوق شحات/ ملك الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة ،

 مشويات مطعم عن 16244 برقم 20200830 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد أحمد -  37

 اودع محمد السيد محمد اسماعيل/ ملك زويل احمد شارع العلمين/  بالعنوان وتصدير استيراد/ بالنشاط رئيسى محل له:  بجهة ،

 دائم 16244/برقم وقيد 2017/11/13/بتاريخ 1993/برقم

 ، بقالة عن 18369 برقم 20200830 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومه نويجى جعفر حامد -  38

 نوح سعيد مجدى/ ملك االذاعة امام 4 الكيلو:  بجهة

 مفروشات محل عن 18370 برقم 20200830 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده احمد حسن محمد -  39

 محمد انور مدحت/ ملك الغرباوى خلف بورسعيد شارع:  بجهة ،

 بيع عن 15238 برقم 20200830 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد حسن الرحمن عبد -  40

 السحرتى مختار سامى/ ملك التجارية الغرفة بجوار عيسى عبدهللا شارع:  بجهة ، حريمى واكسسوار شنط

 بيع عن 15238 برقم 20200830 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد حسن الرحمن عبد -  41

 عن وبصرية سمعية مصنفات وعرض وبصرية سمعية منوعات عرض/ بالنشاط رئسى محل له:  بجهة ، حريمى واكسسوار شنط

 954/برقم اودع دربالى ادريس بدر/ ملك ايديال شارع الصحارى تعمير شارع 60/ بالعنوان استيشن والبالى الدش طريق

 دائم 15238/برقم وقيد 2016/6/7/بتاريخ

 معرض عن 18369 برقم 20200830 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومه نويجى جعفر حامد -  42

 نوح سعيد مجدى/ ملك االذعة شارع 4ك:  بجهة ، سيارات

 معرض عن 18369 برقم 20200830 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومه نويجى جعفر حامد -  43

 وقيد 2020/8/30/بتاريخ 1298/برقم اودع االذاعة شارع 4ك/ بالعنوان بقالة/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات

 دائم 18369/برقم

 شوب كوفى عن 18371 برقم 20200831 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبيدهللا حسين شاهين -  44

 صالح محمود النصر سيف/ ملك الكبير المسجد شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 18372 برقم 20200831 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمود فتحى عمر -  45

 المغرب مول المطار شارع:  بجهة ،(  العربية مصر جمهورية وداخل السياحية الرحالت دون)  رحالت ونقل عمومية مقاوالت

 غنيم مصطفى القطب خالد/ ملك ليبيا سوق امام علوى الثانى الدور العربى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 1000000.000   مالها ،رأس  شعبى فندق  ،  شركة   جبريل عبدالرحمن يونس فايز وشريكه رحومه عياد هالل مفتاح -  1

 بملكه المينا الكورنيش طريق:  بجهة ، شعبى فندق عن ، 18363 برقم 20200825 فى ،قيدت

   مالها ،رأس  بناء مواد توريد  ،  شركة(    وشريكة عبدالسيد سليمان عوض عاصم) بناء مواد لتوريد عوض ال شركة -  2

  هانى/ ملك المدارس غرب العلمين مدينة:  بجهة ، بناء مواد توريد عن ، 18366 برقم 20200825 فى ،قيدت 12000.000

 عبدهللا متولى

 والسجاد" الموبيليا" المنزلى االثاث بيع  ،  شركة   والمفروشات والسجاد المنزلى لالثاث وشريكه هاشم ابراهيم هاشم ابراهيم -  3

 والسجاد" الموبيليا" المنزلى االثاث بيع عن ، 18337 برقم 20200811 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   والمفروشات

 مصيبع صبحى صالح/ ملك مساعد برج الروم علم شارع:  بجهة ، روشاتوالمف

   مالها ،رأس   سيارات كماليات تجارة  ،  شركة(   وشركاه محمد عبدالمقصود عبدالستار مؤمن) السيارات لكماليات الدفراوى -  4

 محمد عبدالرحمن/ ملك القاسم شارع:  بجهة ، سيارات كماليات تجارة عن ، 18333 برقم 20200806 فى ،قيدت 50000.000

 الدايم

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   واالعالن والدعاية والتسويق االعالمية الخدمات  ،  شركة   وشركاه ناصف صبحى -  5

(  1) اسكندرية برج اسكندرية شارع:  بجهة ، واالعالن والدعاية والتسويق االعالمية الخدمات عن ، 18351 برقم 20200818

 طه بشير طه/ ملك الرابع الدور

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200805 تاريخ وفى ،   9956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرور اسماعيل الدايم عبد عاشور   - 1

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200812 تاريخ وفى ،   15871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخالق باغى طاهر عبدهللا   - 2

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200817 تاريخ وفى ،   14045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد عبدالحكيم أحمد   - 3

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200825 تاريخ وفى ،   13614:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد بدر محمود عبدربه   - 4

 2020/8/25/بتاريخ 1273/  رقم بالتاشير المحل هذا الغاء تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200830 تاريخ وفى ،   10324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد محمد حسنى   - 5

 2020/830/بتاريخ 1295/رقم بتاشير المحل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   20200830 تاريخ وفى ،   10324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد محمد حسنى   - 6

 2020/8/30/بتاريخ 1295/رقم بتاشير المحل هذا الغاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ترك  السجل شطب/محو تم   20200830 تاريخ وفى ،   6147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عبدهللا مبروك   - 7

 نهائيا التجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200817 ، تاريخ وفي  11099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جارهللا المين عطيوه فؤاد -  1

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200818 ، تاريخ وفي  18219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد بدر محمود فرج -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200818 ، تاريخ وفي  18028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمد محمد خالد عبدالحليم -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200819 ، تاريخ وفي  12702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الرحيم عبد مسعود مستور -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200823 ، تاريخ وفي  13204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسلم محمد احمد حسن ايمن -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200823 ، تاريخ وفي  15341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد سعيد سليمان سعيد -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200824 ، تاريخ وفي  14388 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مغيب عاصى احمد عصمت -  7

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200824 ، تاريخ وفي  17079 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد عبدالسالم مفتاح سعد -  8

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200825 ، تاريخ وفي  16149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد يحى يونس اسماعيل -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200826 ، تاريخ وفي  18346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته عبدالمطلب احمد كريم -  10

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

  20200826 ، تاريخ وفي  12878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   موسى عوض مهيدى دامى)  للتصدير العشيبى دامى -  11

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم  20200826 ، تاريخ وفي  12878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عوض مهيدى دامى -  12

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200826 ، تاريخ وفي  15618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد عباس يوسف عباس -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200830 ، تاريخ وفي  10324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد محمد حسنى -  14

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم  20200830 ، تاريخ وفي  17038 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم عبدالجليل عبدالعظيم محمد عبدالمقصود -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200830 ، تاريخ وفي  10324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد محمد حسنى -  16

  جنيه  3000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20200805 تاريخ وفي 18332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو جاد علي عبدالفتاح اسماء -  1

  منصور فؤاد عبدالحميد/ملك الرحمن مسجد بجوار التجاري شارع 4ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200805 تاريخ وفي 16640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد ابراهيم مصطفى -  2

  موسي خميس بريك/ملك الحكمه راس اكتوبر6 شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصرى مينا جورج -  3

 وقيد 1088 برقم اودع بملكه الكورنيش شارع 56مطروح/بالعنوان المشروبات لتقديم كافيتريا/بنشاط اخر رئيسي محل افتتاح تم ،

   2020/8/6 بتاريخ 15647 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجي ابراهيم سالمه -  4

  فرج ادريس خميس/ملك االشباح سور بجوار العسكريه الثانويه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجي ابراهيم سالمه -  5

 اودع صالح فرج عبدالمحسن عاطف/ملك الرمل وادي/بالعنوان مستعمله سيارات غيار قطع بيع/ بنشاط رئسي محل له ،:   الـتأشير

  دائم  15145 برقم وقيد 2020/8/6 بتاريخ 710 برقم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصري مينا جورج -  6

  هبملك الكورنيش شارع 56 مطروح ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصري مينا جورج -  7

 وقيد 2020/8/6 بتاريخ 195 برقم اودع بملكه الكورنيش شارع 56 مطروح/بالعنوان مفروش تاجير/ بنشاط رئيسي محل له ،

  دائم 15647

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجى ابراهيم سالمه -  8

 االشباح سور بجوار العسكريه الثانويه شارع مطروح/بالعنوان مستعمله سيارات غيار قطع بيع بنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

  2020/8/6 بتاريخ 15145 تابع وقيد 1084/برقم اودع فرج ادريس خميس/ملك

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200809 تاريخ وفي 18334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجيد مازق سعد فؤاد -  9

  عبدالونيس عبدالسالم انور/  ملك االسعاف بجوار الروم علم شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200809 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجى ابراهيم سالمه -  10

 فرج ادريس خميس/ ملك االشباح سور بجوار العسكرية الثانوية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200809 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجي ابراهيم سالمه -  11

 صالح فرج عبدالمحسن عاطف/ ملك الرمل وادى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن القادر عبد الدين نور محمود -  12

  فتحي عباس والء/ ملك االول الدور المعلمين تقسيم 3ك مطروح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اجين عبدالكريم علواني محمد -  13

  ناجي علي انور/ ملك 305 شقه 5 عماره المضيفه عمارات القصر شارع مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ ابراهيم المحمدي  السيد عبدهللا -  14

  سعد منصور سعد/ملك الديني المعهد امام الروم علم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريمس قنفود صابر محمد -  15

  صابر عبدالسالم محمد/ ملك الرئيسي الشارع مدخل الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فرج صالح عبدهللا -  16

  عبدهللا فرج صالح/ملك المرور خلف براني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم انور عطية صالح -  17

  قاسم انور عطية/ ملك جالل زاهر شارع مع التحرير شارع تقاطع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 18336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عوض سالم حامد -  18

  سليمان عوض سالم/ملك الديني المعهد بجوار الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 18344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليك دانيال حلمى عاطف -  19

 الشمالى الساحل مطروح اسكندرية طريق 82.5 بالكيلو الساحلى بارك سيتى زهران مشروع s-4 رقم محل العلمين ،:   الـتأشير

 (بارك سيتى زهران) التجارية مصر مراكز شركة/ ملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 18346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمطلب احمد كريم -  20

  كريم ربه عبد حمودة/ملك البدويه القريه بجوار الرمل وادي الدولي السلوم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 18345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زحام صالح عاطف عبدالباسط -  21

 قويدر هللا باب عبدالغني/ملك البريد فرع شرق القسم شارع الحمام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 18349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد مصطفي ابراهيم -  22

  منصور عزازي القذافي/ملك المزلقان امام المحطه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 11099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جارهللا المين عطيوه فؤاد -  23

 جار المين عطيوه خميس/ملك علواني اوالد قريه الساحلي مطروح اسكندريه طريق/بالعنوان اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 17/8/2020 بتاريخ 1216 برقم اودع  السيارات توزيع و تجاره/ بالنشاط هللا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 11099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جار المين عطيوة فؤاد -  24

  جارهللا المين عطيوة خميس/  ملك علوانى اوالد قرية الساحلى مطروح اسكندرية طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 11099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جار المين عطيوة فؤاد -  25

 اودع المين عطيوة عيد/ ملك علوانى اوالد قرية/  بالعنوان وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب/  بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  دائم 11099 برقم وقيد 2009/7/8 بتاريخ 599 برقم

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 18352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد -  26

 منصور حمدم مصطفي/ملك الرويسات قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 18350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد عبدالعظيم احمد -  27

 يوسف رمضان هبه/ملك السواني مدرسه بجوار المحطه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 18353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراقي حسن سعد منصور -  28

 يونس سالم جمال/ ملك 14عماره 5 شقه 8ك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 18354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حمدى محمد -  29

 عبدالدايم محمد محمد/ ملك جويدة الحاج مسجد بجوار الشرقية العزبة ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 18355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر جمعة فرج رضوان -  30

  صابر جمعة فرج رفاعى/ ملك جبر حمد احذية محل اعلى االسكندرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 13204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم محمد احمد حسن ايمن -  31

  السيد رضا محمد/ ملك الصافى ممدوح ارض المحطة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 18357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنهاب عمر شوقي عمر -  32

  صالح بكر ابو الرحمن عبد/ملك اويل تام بنزينه امام 3 الكيلو االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 18347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك على عدلى حاتم -  33

  هارون عثمان الدين علم/ ملك المغاربة مسجد امام االسكندرية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 18356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد السيد عزالعرب اسالم -  34

  مرسى محمد محمود محمد/  ملك 1 بوابة اولى منطقة مارينا 5 رقم العقار العلمين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 ختاري وفي 11413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على راغب اكرم -  35

 على راغب سامى/ ملك الحكمة راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 11413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على راغب اكرم -  36

 مبارك حسنى محمد شارع الحكمة راس/  بالعنوان وغذائية زراعية منتجات توريد مكتب/ بالنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 11413/برقم وقيد 2010/2/22/بتاريخ 251/برقم اودع حميده على راغب/ ملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدي احمد محمد ابراهيم -  37

 مبارك هريدي احمد/ ملك الغربيه العزبه الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 12760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مسعود إدريس حسن -  38

 مسعود ادريس حمد/ملك الوادى تمور مصنع امام ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 12760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر مسعود ادريس حسن)  والتصدير لالستيراد زهره ابو -  39

 مسعود ادريس حمد/ملك الوادى تمور مصنع امام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200825

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 12760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مسعود ادريس حسن -  40

 مسعود ادريس حمد/ملك الوادى تمور مصنع امام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدوره هارون ادم الباري عبد -  41

 قدوره هارون ادم/ملك البلدي المخبز بجوار العجارمه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد بسيوني محمد -  42

 محمود اسماعيل محمد/ملك الجديد الشارع الدولي البنك تجاره ورشه امام الجزائر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 11413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على راغب اكرم -  43

 اودع على راغب سامى/ ملك الحكمة راس/ بالعنوان وتوريداتها عامة مقاوالت مكتب/ بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 11413/رقم تابع وقيد 2020/8/25/بتاريخ 1267/برقم

,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر عبدالواحد عبدالقادر -  44

  عبدالكريم علي عبدالكريم/ملك 34 عماره القديمه 4 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواش عبدالرازق خميس عمر -  45

  قويه عفون قويه/ ملك الرئيسي الشارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 13614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد بدر محمود عبدربه -  46

 2020/8/25/بتاريخ 1273/رقم  بالتاشير المحل هذا الغاء تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالرحيم محمد سليمان -  47

  ميهوب ابراهيم يونس/ملك النهضه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 18362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا موسى محمد احمد حسن -  48

 سليمان محمد عيسى ابوالقاسم/ ملك السنوسية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 18367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سالم عبدالمقصود كريم -  49

  موسي محمد سليمان جمعه/ملك االجتماعيه الشئون امام سعيد بور شارع20 مطروح ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  50

  م.م.ش  المشروعات الدارة فيو ماونتن شركة/ ملك الشمالى الساحل 3 فيو ماونتن ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  51

 ايداع برقم العباسية بميدان فيو ماونتن شركة/  ملك الشمالى الساحل 3 فيو ماونتن/  بالعنوان ماركت سوبر/  بنشاط فرع افتتاح ،

 دائم 10805 قيد برقم 2020/8/27 بتاريخ 1286/

,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  52

 بميدان فيو ماونتن شركة/  ملك الشمالى الساحل 3 فيو ماونتن/  بالعنوان ماركت سوبر/  بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دائم 10805 قيد برقم 2020/8/27 بتاريخ 1286/ ايداع برقم العباسية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد حسن محمد -  53

 محمد انور مدحت/ ملك الغرباوى خلف بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  54

 نوح سعيد مجدى/ ملك االذعة شارع 4ك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  55

 18369/برقم وقيد 2020/8/30/بتاريخ 1298/برقم اودع االذاعة شارع 4ك/ بالعنوان بقالة/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 16244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد أحمد -  56

/  برقم اودع عطيوة مرزوق شحات/ ملك الرئيسى الشارع العلمين بالعنوان مشويات مطعم/ بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 16244/رقم تابع وقيد 2020/8/30/بتاريخ 1292

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 15238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الرحمن عبد -  57

 السحرتى مختار سامى/ ملك التجارية الغرفة بجوار عيسى عبدهللا شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 15238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الرحمن عبد -  58

 والبالى الدش طريق عن وبصرية سمعية مصنفات وعرض وبصرية سمعية منوعات عرض/ بالنشاط رئسى محل له ،:   الـتأشير

 وقيد 2016/6/7/بتاريخ 954/برقم اودع دربالى ادريس بدر/ ملك ايديال شارع الصحارى تعمير شارع 60/ بالعنوان استيشن

 دائم 15238/برقم

 العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم محمد انور اشرف) سيوة نور -  59

 خليفة على عبدالوهاب/ ملك الحدادين رمل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 15238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الرحمن عبد -  60

/ ملك التجارية الغرفة بجوار عيسى  عبدهللا شارع/ بالعنوان حريمى واكسسوار شنط بيع/ بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  15238/رقم تابع وقيد 2020/8/30/بتاريخ 1300/  اودع السحرتى مختار سامى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 10324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد ىحسن -  61

 عمر فايز خيرهللا/ ملك الرئيسى الشارع من متفرع زويل احمد شارع العلمين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 16244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد أحمد -  62

 عطيوة مرزوق شحات/ ملك الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 16244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد أحمد -  63

 اودع محمد السيد محمد اسماعيل/ ملك زويل احمد شارع العلمين/  بالعنوان وتصدير استيراد/ بالنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 16244/برقم وقيد 2017/11/13/بتاريخ 1993/برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  64

 نوح سعيد مجدى/ ملك االذاعة امام 4 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 18369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  65

 1303/برقم اودع نوح سعيد مجدى/ ملك االذاعة شارع 4ك/ بالعنوان سيارات معرض/بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  18369/تابع وقيد 2020/8/30/بتاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 10324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد حسنى -  66

 عطيوة مرزوق شحات/ ملك الرئيسى الشراع العلمين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 17331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن محمد السيد زكى احمد -  67

 درويش سعد مجدى/ ملك االسالم عصر مركز خلف العسكرية الثانوية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 18372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمود فتحى عمر -  68

  غنيم مصطفى القطب خالد/ ملك ليبيا سوق امام علوى الثانى الدور العربى المغرب مول المطار شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 18371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبيدهللا حسين شاهين -  69

 صالح محمود النصر سيف/ ملك الكبير المسجد شارع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" والتصدير واألستيراد الطرق وإنشاء للمقاوالت العمدة عز" ابوزيبة مصيبع صبحى سامى -  1

 والشحن الركاب اجراءات وانهاء الحقائب حمل/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200810 تاريخ وفي 10331

 الجمركى وتخليص والبوفيهات الكافيتريات وادارة والتصوير والتفريغ

 تاريخ وفي 10331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" للمقاوالت العمدة عز" العمدة عز الشهير ابوزيبة مصيبع صبحى سامى -  2

 والتصوير والتفريغ والشحن الركاب اجراءات وانهاء الحقائب حمل/ نشاط ضافةا:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200810

 الجمركى وتخليص والبوفيهات الكافيتريات وادارة

 وصف,  النشاط تعديل تم20200810 تاريخ وفي 10331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زريبه ابو مصيبع صبحى سامى -  3

 وتخليص والبوفيهات الكافيتريات وادارة والتصوير والتفريغ والشحن الركاب اجراءات وانهاء الحقائب حمل/ نشاط اضافة:  التأشير

 الجمركى

 وصف,  النشاط تعديل تم20200811 تاريخ وفي 11710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد إبراهيم يوسف -  4

 تصدير مكتب و تمور تعبئة و طبيعيه زيوت تعبئه و غذائيه مواد تعبئة مصنع/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200817 تاريخ وفي 17627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرى عمر حسن عمر -  5

 و االمن عمال و البتروليه المواد نقل عدا فيما) توريداتها و بتروليه خدمات و توريداتها و عموميه مقاوالت/ليصبح نشاط اضافه

 ( الحراسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20200817 تاريخ وفي 18201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز جويلى عبدالمنعم امانى -  6

 عقارى تسويق/  نشاط اضافة:  التأشير

 تم20200825 تاريخ وفي 12878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  موسى عوض مهيدى دامى)  للتصدير العشيبى دامى -  7

 تصدير مكتب/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 12878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض مهيدى دامى -  8

 تصدير مكتب/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 12760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مسعود ادريس حسن -  9

 تمور مصنع/ ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 12760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مسعود إدريس حسن -  10

 تمور مصنع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 12760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر مسعود ادريس حسن)  والتصدير لالستيراد زهره ابو -  11

 تمور مصنع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200825

 وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 16149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يحى يونس اسماعيل -  12

 وتوريداتها عمومية مقاوالت/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 13614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد بدر محمود عبدربه -  13

 وتوريداتها عمومية مقاوالت/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 13614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد بدر محمود عبدربه -  14

 وتصدير استيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200826 تاريخ وفي 16473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إمام محمد إبراهيم أحمد -  15

 فيما) بترولية وخدمات(  المراقبة وانظمة كاميرات دون) ومستلزماتها وكمبيوترات مكتبية وادوات مكتبى اثاث توريد/ نشاط اضافة

 ( والحراسة االمن وعمال البترولية المواد نقل عدا

 وصف,  النشاط تعديل تم20200830 تاريخ وفي 10324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد حسنى -  16

 محمول خدمات/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200830 تاريخ وفي 10324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد حسنى -  17

 مقهى/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20200813 تاريخ وفي 18346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمطلب احمد كريم -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد بسيوني محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200817 تاريخ وفي 11099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جار المين عطيوة فؤاد -  3

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالرحيم محمد سليمان -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200831 تاريخ وفي 18372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمود فتحى عمر -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدي احمد محمد ابراهيم -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 18369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200809 تاريخ وفي 18334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجيد مازق سعد فؤاد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريمس قنفود صابر محمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 18370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد حسن محمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200806 تاريخ وفي 15647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصري مينا جورج -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200817 تاريخ وفي 18349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد مصطفي ابراهيم -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 18357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنهاب عمر شوقي عمر -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 18356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد السيد عزالعرب اسالم -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 18344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليك دانيال حلمى عاطف -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200818 تاريخ وفي 18350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد عبدالعظيم احمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 18347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك على عدلى حاتم -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200827 تاريخ وفي 18367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سالم عبدالمقصود كريم -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200827 تاريخ وفي 10805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200818 تاريخ وفي 18352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200805 تاريخ وفي 18332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو جاد علي عبدالفتاح اسماء -  21

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20200813 تاريخ وفي 18345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زحام صالح عاطف عبدالباسط -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا موسى محمد احمد حسن -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 16244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد أحمد -  24

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 18368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم محمد انور اشرف) سيوة نور -  25

 خاص: التأشير وصف,  شركةال

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عوض سالم حامد -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواش عبدالرازق خميس عمر -  27

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن القادر عبد الدين نور محمود -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 18353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراقي حسن سعد منصور -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200823 تاريخ وفي 18354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حمدى محمد -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجي عبدالكريم علواني محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فرج صالح عبدهللا -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم انور عطية صالح -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200823 تاريخ وفي 18355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر جمعة فرج رضوان -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدوره هارون ادم الباري عبد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 18369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه نويجى جعفر حامد -  36

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 15238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الرحمن عبد -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 11413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على راغب اكرم -  38

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200811 تاريخ وفي 18341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ ابراهيم المحمدي  السيد عبدهللا -  39

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200806 تاريخ وفي 15145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجي ابراهيم سالمه -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200831 تاريخ وفي 18371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبيدهللا حسين شاهين -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 18364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر عبدالواحد عبدالقادر -  42

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 16946 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200805:  تاريخ فى  ،  -  1

   الشواطئ وخدمات لالنقاذ البحار فخر

   وتوريداتها العمومية للمقاوالت عيدكو: الى 16735 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200806:  تاريخ فى  ،  -  2

 العمومية للمقاوالت غزاله ابو: الى 14471 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200824:  تاريخ فى  ،  -  3

 (   غزاله ابو علوانى عبدالسالم جابر) وتوريداتها

   للتمور رمال مصنع: الى 12760 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200825:  تاريخ فى  ،  -  4

   عمر مسعود ادريس حسن: الى 12760 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200825:  تاريخ فى  ،  -  5

   للتصدير الساحل مرسى: الى 12878 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200825:  تاريخ فى  ،  -  6

 العمومية للمقاوالت القمة نجوم: الى 13614 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200825:  تاريخ فى  ،  -  7

   وتوريداتها

 مهيدى دامى)  للتصدير العشيبى دامى: الى 12878 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200826:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   موسى عوض

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20200812،   تاريخ وفي 10578، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه واعر عمر مرايف -  1

  جنيه  40000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   رالتأشي وصف

,  المال رأس تعديل تم 20200812،   تاريخ وفي 10578، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه واعر عمر مرايف -  2

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

 رأس تعديل تم 20200813،   تاريخ وفي 15625، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة الواحد عبد على جابر شركة -  3

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 15625    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة الواحد عبد على جابر شركة -  1

 عبدالواحد على عبدالستار/ ملك الروضة مسجد امام المطار شارع العلى برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 16674    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الفرسان شركة -  2

  مسعود عوض فرحات/ ملك الرئيسى السلوم شارع - النجيلة ،

 تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 16674    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد محمود محمد محمود -  3

  مسعود عوض تفرحا/ ملك الرئيسى السلوم شارع - النجيلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20200827 تاريخ وفي 16674    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه السوهاجى محمد محمود محمد محمود -  4

 الحشرات مكافحة نشاط لمزاولة بالشركة خاص عامة صحة مبيدات مخزن/  بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 بتاريخ 1288 برقم اودع مسعود عوض فرحات/ ملك الرئيسى السلوم شارع - النجيلة/ بالعنوان العامة الصحة بمبيدات والقوارض

  16674 تابع وقيد 2020/8/27

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق  ، العامة والمواقع الحدائق وتنسيق سكيب الالند اعمال/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه واعر عمر مرايف -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200812 تاريخ وفي 10578   برقم

 قيدها سبق  ، العامة والمواقع الحدائق وتنسيق سكيب الالند اعمال/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه واعر عمر مرايف -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200812 تاريخ وفي 10578   برقم

 والقوارض الحشرات مكافحة نشاط لمزاولة بالشركة خاص عامة صحة مبيدات مخزن  بسيطة توصية ، الفرسان شركة -  3

 بسيطة توصية : التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200827 تاريخ وفي 16674   برقم قيدها سبق  ، العامة الصحة بمبيدات

 مكافحة نشاط لمزاولة بالشركة خاص عامة صحة مبيدات مخزن  بسيطة توصية ، وشريكه محمد محمود محمد محمود -  4

 وصف,  النشاط تعديل تم20200827 تاريخ وفي 16674   برقم قيدها سبق  ، العامة الصحة بمبيدات والقوارض الحشرات

 بسيطة توصية:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الفرسان شركة: الى 16674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20200827:  تاريخ فى  ،  -  1

 محمود محمد محمود: الى 16674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20200827:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 استقاله 00000القابضه الدوليه دله شركه عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كامل عبدهللا بن صالع بنت هديل -  1

 االداره مجلس عضويه من فؤاد امين احمد/  المرحوم اسم رفع 000 االداره مجلس عضويه من الشريف محمد احمد/  المهندس

 5188   برقم    20200806:  تاريخ ، 0 لوفاته

 استقاله 00000القابضه الدوليه دله شركه عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كامل عبدهللا بن صالع بنت هديل -  2

 االداره مجلس عضويه من فؤاد امين احمد/  المرحوم اسم رفع 000 االداره مجلس عضويه من الشريف محمد احمد/  المهندس

 5188   برقم    20200806:  تاريخ ، 0 لوفاته

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 16674   برقم    20200827:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  الفرسان شركة -  1

   برقم    20200827:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه محمد محمود محمد محمود -  2

16674 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8088   برقم    20200805:  تاريخ ، 1079  2020/8/21ج  رحومه محمد الرحيم عبد -  1



 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

   برقم    20200805:  تاريخ ، 1079  2020/8/21ج"  رحومه محمد عبدالرحيم" والمقاوالت للتوريدات السمالوسى مكتب -  2

8088 

 11465   برقم    20200806:  تاريخ ، 1085  2015/3/30/ج  سعد على عبدالعزيز حامد -  3

 11465   برقم    20200806:  تاريخ ، 1086  2020/3/30/ج  سعد على عبدالعزيز حامد -  4

 12637   برقم    20200811:  تاريخ ، 1200  2017/3/20 ج  الطيب قاسم صالح عبدالعاطي -  5

 13774   برقم    20200811:  تاريخ ، 1099  2019/2/11 ج  محمود محمد زكى بهاء -  6

 10835   برقم    20200811:  تاريخ ، 1098  2019/1/4 ج  عطيه عبدالرحمن صابر على -  7

 11097   برقم    20200811:  تاريخ ، 1204  2019/7/8ج  بشير بكر ابو موسى مروه -  8

 9636   برقم    20200811:  تاريخ ، 1205  2020/4/4 ج  حالبه سعد رزوقه هالل -  9

 12637   برقم    20200811:  تاريخ ، 1201  2018/7/14 ج  الطيب قاسم صالح عبدالعاطي -  10

 14504   برقم    20200812:  تاريخ ، 1207  2020/4/29 ج  العال عبد محمود فتحى رحومة -  11

 14118   برقم    20200812:  تاريخ ، 1211  2019/09/28 ج  عبدهللا عبدالواحد مفتاح حلمى -  12

 9604   برقم    20200813:  تاريخ ، 1211  2020/03/06 ج  فرج شعبان علي -  13

 6209   برقم    20200817:  تاريخ ، 1222  2020/4/10 ج  على محمد على المنعم عبد -  14

 11012   برقم    20200817:  تاريخ ، 1218  2019/4/30ج  جرجس جيد عزمي جيد -  15

 11688   برقم    20200817:  تاريخ ، 1217  2020/9/21 ج  والمقاوالت الهندسية للتصميمات الشنوانى مكتب -  16

 6878   برقم    20200818:  تاريخ ، 1231  2017/10/13 ج  مرسى فؤاد محمود -  17

 12632   برقم    20200818:  تاريخ ، 1229  2017/3/18 ج  حسين محمود ابوبكر شفيع -  18

 12702   برقم    20200819:  تاريخ ، 1235  2017/4/12 ج  محمد الرحيم عبد مسعود مستور -  19

 13606   برقم    20200819:  تاريخ ، 1234  2018/11/10 ج  إبراهيم أحمد السيد صالح -  20

 13438   برقم    20200823:  تاريخ ، 1237  2018/6/5 ج  عطية الساعدي صالح عبدالصادق -  21

 13204   برقم    20200823:  اريخت ، 1238  2018/2/4 ج  مسلم محمد احمد حسن ايمن -  22

 9413   برقم    20200824:  تاريخ ، 1253  2019/5/16 ج  محمد موسي القادر عبد علي -  23

 14388   برقم    20200824:  تاريخ ، 1248  2020/3/2ج  مغيب عاصى احمد عصمت -  24

 7993   برقم    20200824:  تاريخ ، 1250  2020/5/9ج  جبر هيبه ادريس محمد -  25

    20200824:  تاريخ ، 1250  2020/5/9ج(   جبر هيبه ادريس محمد)  المحاجر واعمال والتوريدات للمقاوالت ادريس -  26

 7993   برقم

 9413   برقم    20200824:  تاريخ ، 1254  2019/11/29 ج  محمد موسي عبدالقادر على -  27

 12878   برقم    20200825:  تاريخ ، 1257  2017/7/9/ج  وسىم عوض مهيدى دامى -  28



 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

 13614   برقم    20200825:  تاريخ ، 1274  2018/11/12/ج  عبدالجواد بدر محمود عبدربه -  29

 12878   برقم    20200825:  تاريخ ، 1257  2017/7/9/ج(   موسى عوض مهيدى دامى)  للتصدير العشيبى دامى -  30

 11413   برقم    20200825:  تاريخ ، 1265  2020/2/20/ج  حميده على راغب اكرم -  31

 9550   برقم    20200825:  تاريخ ، 1273  2020/1/4ج  احمد دياب النبي عبد احمد -  32

 13021   برقم    20200825:  تاريخ ، 1272  2017/10/9/ج  المصري مصطفى محمد سـعاد -  33

 9822   برقم    20200826:  تاريخ ، 1279  2018/10/14/ج  عبدالقادر سليمان سالم ايهاب -  34

 10805   برقم    20200827:  تاريخ ، 1283  2020/6/8 ج  بشير ميالد نديم باسم -  35

 10805   برقم    20200827:  تاريخ ، 1284  2019/6/18 ج  بشير ميالد نديم باسم -  36

 10805   برقم    20200827:  تاريخ ، 1282  2019/6/28 ج  بشير ميالد نديم باسم -  37

 6147   برقم    20200830:  تاريخ ، 1297  2020/1/14/ج  سليمان عبدهللا مبروك -  38

 14194   برقم    20200830:  تاريخ ، 1296  2019/11/17/ج  معيوف صابر سالم صالح -  39

 10324   برقم    20200830:  تاريخ ، 1294  2020/6/18/ج  محمد السيد محمد حسنى -  40

 10324   برقم    20200830:  تاريخ ، 1293  2020/6/17/ج  محمد السيد محمد حسنى -  41

 11163   برقم    20200831:  تاريخ ، 1305  2019/9/3/ج  النجا ابو عبيد حامد حامد -  42

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7718   برقم    20200805:  تاريخ ، 1077  2019/8/9ج  وشركاة السيد رشدي -  1

 7005   برقم    20200817:  تاريخ ، 1220  2018/1/13 ج  وشركاه بكرين يوسف ابراهيم -  2

 9459   برقم    20200823:  تاريخ ، 1243  2009/7/28 ج  حمد سليمان امساعد وشريكه قويدر حمد سليمان شركه -  3

 9459   برقم    20200823:  تاريخ ، 1243  2014/7/28 ج  حمد سليمان امساعد وشريكه قويدر حمد سليمان شركه -  4

 9459   برقم    20200823:  تاريخ ، 1244  2014/7/28/ج  حمد سليمان امساعد وشريكه قويدر حمد سليمان شركه -  5

 9459   برقم    20200823:  تاريخ ، 1245  2019/7/28/ج  حمد سليمان امساعد وشريكه قويدر حمد سليمان شركه -  6

 9732   برقم    20200824:  تاريخ ، 1255  2020/7/26ج  وشريكه راضى احمد -  7

 9732   برقم    20200824:  تاريخ ، 1255  2020/7/26ج  وشريكه راضى احمد -  8

 5651   برقم    20200826:  تاريخ ، 1042  2016/8/26/ج  وشريكه عيسى اسرافيل عبدالفتاح -  9

 13505   برقم    20200827:  تاريخ ، 1280  2018/7/30 ج  وشريكه عبدالحليم عبدالرحمن محمد سامح -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


