
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  مارس شهرل ورسعٌدب لمكتبجرٌدة األسماء التجارٌة 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد قٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 59325 برقم 21211311 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرطور دمحم احمد رجب دمحم -  1

 4 رقم محل النصر ابو حسٌن ملك 164 عقار العبانً حاره ونبٌه الحمٌدي شارع:  بجهة ، مالبس تجاره

 عن 55518 برقم 21211319 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف حسن محمود على اسالم -  2

 3/ 31 رقم محل 32 رقم عقار العقارى البنك عماره سعد محمود مختار الشهٌد شارع:  بجهة ، تلٌفزٌون شاشات تصلٌح

 برقم 21211323 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هتٌمً ابراهٌم محمود الرفاعً احمد دمحم -  3

 3 محل القابوطً 17 بلوك 13 قطعه:  بجهة ، ماركت سوبر عن 59162

 تجاره عن 59333 برقم 21211325 فى قٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبوٌات للحداٌد عٌش -  4

 اطارات وتورٌد الكهرباء وادوات النظافه وادوات الكتابٌه االدوات وتورٌد وتورٌدها الٌدوٌه والعدد وبوٌات الحداٌد

 1 رقم محل 22 قمر عقار النصر شارع:  بجهة ، واخشاب وبطارٌات

 عن 59329 برقم 21211314 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الراضً دمحم خالد دمحم -  5

 محل االرضً الدور الخلٌلً خان تقسٌم 11 رقم روفٌدا برج:  بجهة ، مغسله

 عن 55518 برقم 21211319 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف حسن محمود على اسالم -  6

 4/91 رقم محل والنهضه علً ودمحم اوجٌنا ناصٌه 32 رقم عقار:  بجهة ، تلفزٌون شاشات بٌع

 برقم 21211328 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج النافع عبد جمال الرحمن عبد -  7

 7 رقم مكتب المسروق الدور والبزار اوجٌنا شارع رٌالتو برج 27 رقم عقار:  بجهة ، جمركً تخلٌص عن 59334

 برقم 21211329 فى قٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنٌن ابراهٌم ابراهٌم محسن شرٌف -  8

 محل وسٌزوسترٌس النهضه شارع 64 عقار:  بجهة ، تجمٌل وادوات ادوٌه واستٌراد صٌدلٌه عن 59335

 تجاره عن 59336 برقم 21211331 فى قٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البانً احمد دمحم مهجت -  9

 سوٌف بنً:  بجهة ، 36 الفقره 19 و 6 رقم الماده عدا فٌما لذالك المنظمه والقرارات القوانٌن حدود فً واستٌراد بقاله

 محل 19 رقم عقار العدل وحاره

 59331 برقم 21211311 فى قٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رضوان دمحم رمضان دمحم -  11

 الولٌد بن خالد:  بجهة ، 36 للفقره 6و 19 الماده عدا فٌما لذلك المنظمه والقرارات القوانٌن حدود فى االستٌراد عن

 18بالشقه حجره أ مدخل 61 رقم عماره

 عن 41165 برقم 21211311 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزروع احمد ٌوسف  تٌسٌر -  11

 2 رقم محل المنٌا شارع اول السراي شٌاخه عواٌد 38 وتنظٌم مدن 42 عقار:  بجهة ، الرٌاضٌه المالبس تجاره

 مطعم عن 59332 برقم 21211318 فى قٌد ، 41110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعً دمحم رافت احمد -  12

 محل 33 رقم عقار بحرٌه جهه الحرٌه شارع:  بجهة ، سرٌعه ووجبات مأكوالت

 عن 59328 برقم 21211312 فى قٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هٌبه ابو دمحم حسنى مجدى دمحم -  13

 1 رقم محل 12 رقم عماره المروه مساكن:  بجهة ، ساخنه ومشروبات وماكوالت كافٌه

 عن 32525 برقم 21211313 فى قٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن ناجً الفً ولٌد -  14

 31 الوحده الثانً الدور الجمهورٌه شارع االستثمار برٌد مجمع:  بجهة ، واستٌراد جمركً تخلٌص

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والقرارات القوانٌن حدود فً االستٌراد  ،  شركة   وشركائهم طه السعٌد دمحم جمال واسالم طه السعٌد دمحم جمال -  1

 ، 59326 برقم 21211312 فى ،قٌدت 111110111   مالها ،رأس  36 للفقره 16 و 9 الماده عدا فٌما لذلك المنظمه

 علً المقام العقار:  بجهة ، 36 للفقره 16 و 9 الماده عدا فٌما لذلك المنظمه والقرارات القوانٌن حدود فً االستٌراد عن

 اٌه 14 النشار مسجد بجمعٌه والعاملٌن لالعضاء المساكن لبناء التعاونٌه الجمعٌه مشروع البحري المدخل 78 رقم القطعه

 1 رقم الشقه السادس الدور

 6 الماده فٌماعدا لذلك المنظمه والقرارات القوانٌن حدود فً االستٌراد  ،  شركة   وشركاه زٌد ابو دمحم احمد الحجاج ابو احمد -  2

 االستٌراد عن ، 59327 برقم 21211312 فى ،قٌدت 31110111   مالها ،رأس   المستعمله المالبس واستٌراد 36 للفقره 19 و
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نادي داخل:  بجهة ، المستعمله المالبس دواستٌرا 36 للفقره 19 و 6 الماده فٌماعدا لذلك المنظمه والقرارات القوانٌن حدود فً

 B-1رقم وحده االرضً الدور المسلحه القوات لضباط الجمٌل


