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 مالبس عن 11134 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب السالم عبد حسن خيريه -  14

 طلعت)  الدوله امن شارع:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتصنيع تجاره عدا فيما/  مستعمله جاهزه

 يوسف السالم عبد حسن محمود/  بملك(  حرب

 ، عطاره محل عن 11102 برقم 21101131 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد كمال هانى -  11

 ورد محمد محمد سناء/  بملك الطود:  بجهة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الكومى محمد اسماعيل على اسالم)  والموتوسيكل توك والتوك السيارات لتجاره الكومى معرض -  16

 الشباب شارع 6:  بجهة ، والموتوسيكل توك والتوك السيارات تجاره عن 11110 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ،

 ـــ حسن محمد الهادى عبد محمد/  بملك والرياضه

 وبيع سنترال عن 11146 برقم 21101111 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد سعد وائل -  11

 الكريم عبد محمد سعد/  بملك  بريم قريه:  بجهة ، محمول واكسسوار اجهزه

 محطه عن 11160 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى على المولى عبد على -  12

 الحلوانى محمد على المولى عبد/  بملك العاص بن عمرو قريه:  بجهة ، والفاكهه الزراعيه الحاصالت وتبريد وتعبئه فرز

 ماتمستلز عن 11162 برقم 21101111 فى قيد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن راشد صدقي محمد -  10

 عاشور عوض ماهر/  بملك - البستان:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبيه

 مكتب عن 11141 برقم 21101112 فى قيد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دردير عبدالمنعم فاروق جيهان -  61

 سليمان محمد محمد سمير/  بملك -بدر:  بجهة ، نقل

 بيع عن 11111 برقم 21101111 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحراوى بسيونى احمد حازم -  61

 عبد محمد/  بملك البدرى بنزينه بجوار:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما مالبس

 رياض الحميد

 تسمين عن 11120 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عوض محمد بدريه -  62

 حنفيه ذكى فرج/  بملك بيبان:  بجهة ، مواشى

 بقاله عن 11162 برقم 21101122 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرقيط عبدالعزيز الصبرى هشام -  63

 االقطش المجيد عبد عزت حافظ/  بملك - العيايشه:  بجهة ، تمونيه

 ورشه عن 11120 برقم 21101131 فى قيد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغيمى عيد حسن خالد حسن -  64

 الغيمى عيد حسن خالد/  بملك دمتيوه قريه:  بجهة ، موبليات تصنيع

 ورشة عن 11141 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى محمد ابراهيم هاني -  61

 الدسوقي مبروك ابراهيم/  ورثه/ بملك - الرامي:  بجهة ، خراطه

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمهمات المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما)  الجاهزه المالبس تجاره  ،  شركة   وشريكته فرج يوسف العال عبد سمير -  1

 المالبس تجاره عن ، 11111 برقم 21101121 فى ،قيدت 2111110111   مالها ،رأس(    والبيع العسكريه واالكسسوارات

 منصور سامى/  بملك مغنين قريه:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما)  الجاهزه

 صقر

   مالها ،رأس   المتكامله واالعمال التشطيبات باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه رزق الصاوى عجيله ابو محمد كامل/  شركه -  2

 1 رقم شقه:  بجهة ، المتكامله واالعمال التشطيبات باعمال القيام عن ، 11103 برقم 21101131 فى ،قيدت 1111110111

 عجيله ابو محمد كامل/  بملك الرامى بشارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   0061:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان السيد قدرى محمد سها   - 1

 النشاط وانعدام التجارة  ترك

  السجل شطب/محو تم   21101112 تاريخ وفى ،   0140:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشويخ احمد سيد ظريف محمد   - 2

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   21101110 اريخت وفى ،   11003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رسالن عبدالتواب صالح محمود   - 3

 التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101110 تاريخ وفى ،   2612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نورالدين محمود عبدالباسط   - 4

 نهائيا التجاره ترك

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   زيدان احمد مصطفي الدكتور صيدليه)  زيدان علي مصطفي احمد مصطفي/  ص. د   - 1

 2110/11/11 يتاريخ 12 رقم تاشير بطلب الفرع الغاء  السجل شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   4126

 ترك  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   1231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجارحى بكر سعيد   - 6

 النشاط وانعدامن التجارة

 شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   2401:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غريب حسن محمود محمد شيماء   - 1

 نهائيا التجاره لترك  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   11416:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض العظيم عبد احمد جمال   - 2

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   2122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيش ابو كامل حلمى احمد   - 0

 النشاط النعدام الفرع الغء

  السجل شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   11612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحمزة حامد محمد عبير   - 11

 نهائيا التجاره ترك

 تم   21101121 تاريخ وفى ،   2161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى امين الفتاح عبد احمد/  الدكتور صيدليه   - 11

 نهائيا التجاره لترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   2161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربيع محمد كامل محمد   - 12

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،   2216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الصادق عبد جبريل محمد   - 13

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   0266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد هللا عبد بشير   - 14

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،   3414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوقوره محمد على منى   - 11

 النشاط وانعام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   3431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السودانى السنوسى السعيد امل   - 16

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   2411:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا حسب محمد انور سميره   - 11

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101112 ، تاريخ وفي  11661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال حسن حنفي حسن -  1

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  1021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العقده الجليل عبد محمد نصر محمد -  2

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  11604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيونى محمود فؤاد فتحى -  3

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  0131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليوة محمد فؤاد محمود -  4

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  11131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البهوفى على مرسى على مصطفى -  1

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  1413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشوربجى خليل فتحى محمد لبيبه -  6

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101112 ، تاريخ وفي  2611 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق على السميع عبد محمد -  1

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101112 ، تاريخ وفي  620 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكاوى الحليم عبد محمود سمير -  2

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  1130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعير عبدالسالم مصطفي محمد/  ص د -  0

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  1130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعير محمد السالم عبد مصطفى محمد -  11

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  2000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غالب مختار محمد بدر -  11

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  11321 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دبيان ربيع الشحات عيد -  12

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  4311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زايد سليمان محمود عمر -  13

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  0212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمك احمد حسين سعيد محمد -  14

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  1423 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وحيده المقصود عبد احمد عمر -  11

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101114 ، تاريخ وفي  1224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شريف الغنى عبد توفيق عالء -  16

  جنيه  1211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101114 ، تاريخ وفي  6010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلي حسن محمد الحميد عبد -  11

  جنيه  11110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  11640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القاضى محمد احمد عمر -  12

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  11361 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين كمال يونس مصطفى طلعت -  10

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  0123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد شعبان محمد اسامه -  21

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  1162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدي رجب هللا عبد اشرف -  21

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101122 ، تاريخ وفي  2204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر مراد السيد هللا عبد -  22

  جنيه  11111110111، ماله رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  21101122 ، تاريخ وفي  11613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هندى محمود العزيز عبد السيد -  23

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  11140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحالج محمد محمد كامل احمد -  24

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101122 ، تاريخ وفي  11610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار معوض صبحي معوض -  21

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  0123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريه ابو محمود شفيق منال -  26

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21101131 ، تاريخ وفي  0442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكاوى الواحد عبد مصطفى الدين عالء -  21

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عوض محمد بدريه -  1

 حنفيه ذكى فرج/  بملك بيبان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد القوى عبد هللا فتح اسالم -  2

 عطيه احمد خالد/  بملك -كامل مصطفي شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش عصمت محمد دعاء -  3

  عثمان محمد الغنى عبد نسيم/  بملك الدخلى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن محمد الرحمن عبد -  4

  حسين حسن محمد اللطيف عبد/  بملك بيبان صوفان قهوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السالم عبد حسن خيريه -  1

  يوسف السالم عبد حسن محمود/  بملك(  حرب طلعت)  الدوله امن شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشه عبدالغفار محمود عبدالرحمن محمد -  6

 الفخراني شديد الفتوح ابو شديد/  بملك - يوسف الصديق قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح جمعه محمد اليزيد ابو عادل -  1

  مطر السيد هدى/  بملك بيبان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدااله محمد هالل -  2

 الصعيدى محمد عبدااله محمد/  بملك - بريم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده على بكر على اشرف -  0

  التجاريه العرفه بملك والفاكهه للخضر الجمله وسوق التصنيعيه السلعيه البرصه مشروع 31رقم ز مجموعه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا الوهاب عبد السالم عبد زينب -  11

  على اللطيف عبد الدين عالء/  بملك الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده على بكر اشرف -  11

 الغرفه بملك 31 رقم ز مجموعه وكاله والفاكهه للخضر الجمله وسوق التصنعيه الزراعيه السلعيه البرصه مشروع ،:   الـتأشير

  بالبحيره التجاريه

 وصف,  انالعنو تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخني ابراهيم عزت احسان -  12

  الكشكى الفتاح عبد محمد المنعم عبد/  بملك الرامى عزبه العياشى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ابراهيم الرحمن فضل منشاوى -  13

 عبدالحليم امين محمد ناصر/  بملك - شريك كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى رمضان زكريا احمد -  14

 حتيم فتحي فايز/  بملك - الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 11132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى جمعه سعيد مدحت -  11

  الحميد عبد محمد الفتاح عبد هانى/  بملك قمحه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حوتر عبدالمنعم السيد عبدالمنعم -  16

 العزيز عبد محمد توفيق محمد/  بملك - النور مسجد شارع 4 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوني عبدالمنعم نجاح احمد -  11

 العيسوى عبدالمنعم نجاح سعيد/  بملك - بريم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرفوش اسماعيل ابراهيم ايمان -  12

 القط محمود مني/  بملك - خلف سيدى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالمنعم فاروق جيهان -  10

 سليمان محمد محمد سمير/  بملك -بدر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى محمد ابراهيم هاني -  21

 الدسوقي مبروك ابراهيم/  ورثه/ بملك - الرامي ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 11124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد ابراهيم الهادى عبد محمد عمرو -  21

  هللا عبد ابراهيم الهادى عبد محمد/  بملك بولين كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 11143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيوه احمد حمدى رانيا -  22

 البرى هللا عبد محمود سعيد/  بملك واقد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 11144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد ربيع محمد عادل -  23

 ندا محمد ربيع محمد نبيل/  بملك - الرياض شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه الهادى عبد فتحى ايمن -  24

  ابراهيم صاوى الفتاح عبد محمد/  بملك االيمان ح قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوفاطمه سليمان عبدالحفيظ جابر -  21

 جنيدى مصطفي احمد محمد/  بملك - بريم -  المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وفي 4126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،{ زيدان مصطفي/  الدكتور صيدليه} زيدان علي مصطفي احمد مصطفي/ ص.د -  26

  محمد الرحيم عبد اسامه/  بملك العزيمه قريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ

 وفي 4126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،{ زيدان مصطفي/  الدكتور صيدليه} زيدان علي مصطفي احمد مصطفي/ ص.د -  21

  النشاط لنعدام الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  عنوانال تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحالج محمد محمد كامل احمد -  22

 دويس محمد ابراهيم يحيى/  بملك القبلى المزلقان الزراعه مدرسه خلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 4311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد سليمان محمود عمر -  20

  على على ربيع مها/  بملك الوفائيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مصطفي غريب مصطفي -  31

 مبروك مصطفي غريب/  بملك - مغنين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد سعد وائل -  31

  الكريم عبد محمد سعد/  بملك  بريم قريه ،:   الـتأشير

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  زيدان احمد مصطفي الدكتور صيدليه)  زيدان علي مصطفي احمد مصطفي/  ص. د -  32

 بالل السيد محمد/  بملك النقيدى قريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 4126

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش القوى عبد محمد احمد -  33

 درويش اسماعيل الموجود عبد عواطف/  بملك الطيريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد بدر بسيونى بدر -  34

  السيد الرحمن عبد فؤاد/  بملك حسانين مجدى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على المولى عبد على -  31

 محطه/  لنشاط الحلوانى محمد على المولى عبد/  بملك العاص بن عمرو قريه بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  والفاكهه الزراعيه الحاصالت وتبريد وتعبئه فرز

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على المولى عبد على -  36

  الحلوانى محمد على المولى عبد/  بملك عاصال بن عمرو قريه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المنزليه لالدوات المصطفي)   المقصود عبد سعد سالمه مصطفي -  31

 عوض محمد/  المرحوم ورثه/  بملك - التحرير - االسالم فجر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101114

 عبدالباقي

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 11112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى ابراهيم مبروك محمد -  32

 البسومى ابراهيم مبروك/  بملك النجيله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد خضر حماده -  30

 عبدالونيس عبدهللا محمد/  بملك - النجاح قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الغفور عبد خميس محمد -  41

 خربوش عمر توفيق وائل/  بملك - النجاح الرئيسي الشارع  6 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عطيه محمد السيد -  41

 بعيص عبدالونيس عبدهللا محمد/  بملك - النجاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي السالم عبد ابراهيم السالم عبد -  42

 عفيفي محمد مبروك رضا/  بملك - الحدين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى بسيونى احمد حازم -  43

  رياض الحميد عبد محمد/  بملك البدرى بنزينه بجوار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 1112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،{  القادر عبد تونس الدكتوره صيدليه}  جويلي محمد القادر عبد تونس/  ص د -  44

 تحت والمقيد - صيدليه/  ونشاطه -  الحوته بناحيه الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ

  -  النشاط النعدام - دمنهور 63414 رقم

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 11112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدون محفوظ الدين علي محفوظ -  41

 بولين كفر شباب مركز/  بملك - بولين كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 11361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال يونس مصطفى طلعت -  46

 الفقى محمد حسن/  بملك - 2 عرابى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 11110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد على احمد -  41

  ندا الشهيد عبد ممدوح محمد/  بملك الحدين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيل احمد عبدالحليم محمد -  42

 السقا القوى عبد السعيد ابراهيم/  بملك - بيبان طريق - العام المستشفي شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه عبدالسالم السيد عبداللطيف اسالم -  40

 حبيبه عبدالسالم السيد اللطيف عبد الهام/  بملك - فريج زاويه - االفغاني الدين جمال شارع 2 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 0123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد اسامه -  11

 امبابي حسان ابراهيم جمال/  بملك - القديم الدلتا شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راشد صدقي محمد -  11

 عاشور عوض ماهر/  بملك - البستان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضحا ابراهيم محمد محمود جمعه -  12

  ضحا ابراهيم محمد محمود جمعه/  بملك بيبان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره الوهاب عبد محمد احمد -  13

 عماره عبدالوهاب محمد محمود/  بملك/  مليحه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض العظيم عبد احمد جمال محمد -  14

  القاضى محمد عبدالقوى كريم/  بملك المصنع شارع اول الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 2122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيش ابو كامل حلمى احمد -  11

 برقم والمقيد 123 برقم المودع الفرع اغاء تم االسكندريه سجل 2110/1/13 في  320 رقم تاشير طلب بموجب ،:   الـتأشير

  حماده كوم 2122

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم الدين سراج دعاء -  16

  الحلبى محمد مبروك صبرى رجب/  بملك البالكوس قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين فراج الدين صالح خالد -  11

 سالم النبي عبد سعد سالم/  بملك - الجديده بدر منطقه الجويه االرصاد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالمه عمرو -  12

  احمد سيد الحق عبد ابراهيم محمد/  بملك الغزالى االمام قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى احمد طايل احمد -  10

 صقر اللطيف عبد رجب/  بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرقيط عبدالعزيز الصبرى هشام -  61

 االقطش المجيد عبد عزت حافظ/  بملك - العيايشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 11160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد علي محمد فتحي محمد -  61

 زيد ابو عثمان عبدالهادى محمد/  بملك - النجاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشى مصطفى اللطيف عبد صبرى -  62

  الغباشى محمد بيومى سعاد/  بملك المومنين امير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف كامل مصطفي فارس -  63

 ربه عبد احسان محمد احمد/  بملك - بيبان السخاوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد هللا عبد حسن -  64

  موسى اسماعيل حسن داوود/  بملك سعيفه ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فهيم السالم عبد شعبان -  61

  عبيد السيد محمد احمد امال بملك اليوسفيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى عبدالحليم محمد مصطفي -  66

 حسانين احمد محمد السيد/  بملك -الصديق بكر ابو زمام الفتح منطقة1/3بدر 20 حوشه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبكه الرحمن عبد محمد ماهر محمد -  61

  حبكه الرحمن عبد محمد ماهر/  بملك عيسى جزاير - حبكه عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزلطه شعبان عزت شعبان -  62

  عماره محمد محمد ايهاب/  بملك اكتوبر 6 جمعيه ش النجاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 11112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل ابو احمد عاطف اميره -  60

  شريف المجيد عبد ابراهيم لطفى/  بملك بولين كفر الصحيه الوحده امام المدارس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 11121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم محمد عبدهللا طارق -  11

 السعدني عبدالحافظ عيسي/  بملك - البكرى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 11122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود عبدهللا الشافى عبد -  11

 ـــ عبدهللا محمود عبدهللا/  بملك الدين صالح قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 11121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم السيد مسعد -  12

 ــــ هللا عبد محمود محمد حنان/  بملك مكرم عمر ،:   الـتأشير

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الكومى محمد اسماعيل على اسالم)  والموتوسيكل توك والتوك السيارات لتجاره الكومى معرض -  13

 عبد محمد/  بملك والرياضه الشباب شارع 6 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 11110    برقم

 ـــ حسن محمد الهادى

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيمى عيد حسن خالد حسن -  14

 الغيمى عيد حسن خالد/  بملك دمتيوه قريه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 11123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خلف محمد المجد ابو خليفه)  والتصدير لالستيراد المجد ابو -  11

  محمد النجا ابو السنوسى الدين بهاء/  بملك النجاح القديم السوق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101131

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق العظيم عبد مبروك راندا -  16

  عميره على الفتاح عبد محمد الحسن/  بملك البلد الطيريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد زيدان محمد زيدان محمد -  11

  العبد زيدان محمد زيدان/  بملك دمتيوه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للتصدير الزقم)  امين الزقم كرم نادر -  12

  ابراهيم عامر السيد لطفى/  بملك العزيمه أ3 رقم القطعه 22 حوش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى محمد حسن العظيم عبد حسن -  10

  عيد شحاته قطب مديحه/  بملك الشرقيه ابسوم قريه شراره عزبه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد -  21

 احمد المشير طريق تقاطع الكورنيش طريق كامل ىمصطف سكوبر سيتى مشروع بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 ومطعم كافتريا اداره/  لنشاط 1 وحده اسماعيل

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد كمال هانى -  21

  ورد محمد محمد سناء/  بملك الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمدى محمد احمد -  22

 عبد مجدى محمد ابراهيم/  بملك السادات مركز - السابعه الصناعيه محور 131 رقم قطعه بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وبذور وسائله زراعيه ومخصبات اسمده مصنع/  لنشاط الحميد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين حسن محمود محمد معتز -  23

  شعبان المنعم عبد محمود/  بملك االصالح شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 11101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد توفيق عبدالجواد جمال -  24

 الشحات احمد محمد/  بملك - 14 العزيمه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110 تاريخ وفي 11321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبيان ربيع الشحات عيد -  1

 قانونا به المسموح حدود فى تصدير مكتب

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 4311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد سليمان محمود عمر -  2

 حديث رى مستلزمات

 وصف,  النشاط تعديل تم21101113 ريختا وفي 6011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي الحميد عبد محمود هاني -  3

 وبطاريات كاوتش تجارة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 1261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود عبدالسالم -  4

 غذائيه توريدات

 النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 1261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على محمود السالم عبد)  ماركت السالم عبد -  1

 غذائيه توريدات:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 1261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى على محمود السالم عبد -  6

 غذائيه توريدات:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال يونس مصطفى طلعت -  1

 وشنط خردوات:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى احمد طايل احمد -  2

 داخليه وعماله غذائيه مواد توريد مكتب

 وصف,  النشاط تعديل تم21101123 تاريخ وفي 11332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الال عبد قاسم هللا عبد عفاف -  0

 غذائيه مواد وتعبئه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 6401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد بكر ابو محمد -  11

 وزلط ورمال رئيسيه خام مواد وتوريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدااله محمد هالل -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد سعد وائل -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راشد صدقي محمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل ابو احمد عاطف اميره -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح جمعه محمد اليزيد ابو عادل -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 11112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى ابراهيم مبروك محمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد على احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 11121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم محمد عبدهللا طارق -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى رمضان زكريا احمد -  0

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 11143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيوه احمد حمدى رانيا -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم الدين سراج دعاء -  11

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فهيم السالم عبد شعبان -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى جمعه سعيد مدحت -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوني عبدالمنعم نجاح احمد -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حوتر عبدالمنعم السيد عبدالمنعم -  11

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي السالم عبد ابراهيم السالم عبد -  16

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ابراهيم الرحمن فضل منشاوى -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه الهادى عبد فتحى ايمن -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالمه عمرو -  10

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبكه الرحمن عبد محمد ماهر محمد -  21

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا الوهاب عبد السالم عبد زينب -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد بدر بسيونى بدر -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدون محفوظ الدين علي محفوظ -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 11122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود عبدهللا الشافى عبد -  24

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشه عبدالغفار محمود عبدالرحمن محمد -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحالج محمد محمد كامل احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض العظيم عبد احمد جمال محمد -  21

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضحا ابراهيم محمد محمود جمعه -  22

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزلطه شعبان عزت شعبان -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ فيو 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عطيه محمد السيد -  31

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشى مصطفى اللطيف عبد صبرى -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد هللا عبد حسن -  32

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى محمد حسن العظيم عبد حسن -  33

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيمى عيد حسن خالد حسن -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال يونس مصطفى طلعت -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن محمد الرحمن عبد -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش القوى عبد محمد احمد -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين فراج الدين صالح خالد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 11121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم السيد مسعد -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عوض محمد بدريه -  41

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المنزليه لالدوات المصطفي)   المقصود عبد سعد سالمه مصطفي -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرقيط عبدالعزيز الصبرى هشام -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى عبدالحليم محمد مصطفي -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ يوف 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش عصمت محمد دعاء -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على المولى عبد على -  41

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى بسيونى احمد حازم -  46

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 11123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خلف محمد المجد ابو خليفه)  والتصدير لالستيراد المجد ابو -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد زيدان محمد زيدان محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد كمال هانى -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده على بكر على اشرف -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 11144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد ربيع محمد عادل -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مصطفي غريب مصطفي -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للتصدير الزقم)  امين الزقم كرم نادر -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد توفيق عبدالجواد جمال -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى محمد ابراهيم هاني -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالمنعم فاروق جيهان -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الغفور عبد خميس محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 11122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق العظيم عبد مبروك راندا -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه عبدالسالم السيد عبداللطيف اسالم -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف كامل مصطفي فارس -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد خضر حماده -  61

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 11160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد علي محمد فتحي محمد -  62

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السالم عبد حسن خيريه -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوفاطمه سليمان عبدالحفيظ جابر -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيل احمد عبدالحليم محمد -  61

 خاص: التأشير

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الكومى محمد اسماعيل على اسالم)  والموتوسيكل توك والتوك السيارات لتجاره الكومى معرض -  66

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 11110   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم21101116 تاريخ وفي 11361   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الدين كمال يونس مصطفى طلعت -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للتصدير سيليا: الى 11131 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  1

 والمصوغات االحذيه لتجارة االخالص: الى 2000 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101110:  تاريخ فى  ،  -  2

   الجلديه

   للتصدير االسراء: الى 11321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101110:  تاريخ فى  ،  -  3

   الحديث الرى لمستلزمات النبع: الى 4311 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  4

   الدسوقى على محمود السالم عبد: الى 1261 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  1

   بالتبريد والفاكهه الخضر لحفظ ندسالمه: الى 11013 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  6

   الدين كمال يونس مصطفى طلعت: الى 11361 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  1

   اليوجد: الى 11361 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  2

   AK للتوريدات كيه ايه: الى 11212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101122:  تاريخ فى  ،  -  0

   االصلى: الى 11610 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101122:  تاريخ فى  ،  -  11

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21101111 تاريخ وفى ،   4142:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الشرقاوي فتحي محمد محمد شركه   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

   3432:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتصدير لالستيراد وشركاه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  1

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101122،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  2

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركة -  3

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  4

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية والتصدير لالستيراد وشركاه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  1

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101122،

 تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  6

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركة -  1

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 0316، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  2

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جميع وصيانه الغاطس مواتير انواع جميع وصيانيه ولف توريد  تضامن شركة ، وشريكه العزيز عبد سعيد محمود شركه -  1

 ومواد والبويات والحدايد والمصانع الورش ومستلزمات توريدات مجال في والتوريدات التصدير وعموم االعماق طلمبات انواع

 والمعدات االالت وتوريد والنسيجيه والغذائيه والكيماويه والورقيه والهندسيه البالستيكيه الصناعيه ومستلزمات خامات وتوريد البناء

 المالبس بيعو وتجارة تصنيع عدا فيما 1 الجاهزه والمالبس والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه وتوريد غيارها وقطع

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 2011   برقم قيدها سبق  ،(  العسكريه والمهمات واالكسسوارت

 تضامن

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  2

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  3

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع منظفاتوال الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  4

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  1

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  6

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه راتوالمستحض البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  1

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  2

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  0

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمسازمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واالمصال االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  11

 الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه ازماتوالمس البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقاحات

 تم21101122 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  11

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  12

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه يالتوالتوك االتجار  تضامن شركة ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركة -  13

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  14

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 واضافات يهالتجار والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، والتصدير لالستيراد وشركاه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  11

 والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقحات االعالف

 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه الحشريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشركاه شحاته احمد محمود احمد/  شركه -  16

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 واللقحات االعالف واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  بسيطة توصية ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركة -  11

 البيطريه الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات

 بسيطة توصية : التأشير وصف,  النشاط

 واضافات التجاريه والتوكيالت االتجار  تضامن شركة ، والتصدير لالستيراد وشركاه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  12

 والمبيدات المعامل ومستلزمات الطبيه والمستلزمات البيطريه والمستحضرات البيطريه واالدويه البيطريه واللقحات االعالف

 تاريخ وفي 0316   برقم قيدها سبق  ، الغير لىد سبق ما كل وتصنيع والمنظفات الزراعيه االفات ومبيدات البيطريه الحشريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 والمطهرات والمنظفات االعالف واضافات خامات وتجاره توريد  بسيطة توصية ، وشريكه الرحمن عبد محمد/  شركه -  10

 واللقحات واالمصال التجميل ومستحضرات الطبيه والمحليل الطبيه والمستحضرات الغذائيه والمكمالت البيطريه واالدويه

   برقم قيدها سبق  ، التجاريه التوكيالت وقبول الغير لدى وتصنيعها الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات البيطريه والمستلزمات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط عديلت تم21101131 تاريخ وفي 0216

 واضافات خامات وتجاره توريد  بسيطة توصية ، واضافاتاالعالف لالتجار وشريكه الشعراوى هللا عبد سمير محمد/  شركه -  21

 ومستحضرات الطبيه والمحليل الطبيه والمستحضرات الغذائيه والمكمالت البيطريه واالدويه والمطهرات والمنظفات االعالف

 التوكيالت وقبول الغير لدى وتصنيعها الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات البيطريه والمستلزمات واللقحات واالمصال التجميل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0216   برقم قيدها سبق  ، التجاريه

 االعالف واضافات خامات وتجاره توريد  بسيطة توصية ، وشركاه الواحد عبد وعمرابراهيم الشعراوى هللا عبد سمير محمد -  21

 التجميل ومستحضرات الطبيه والمحليل الطبيه والمستحضرات الغذائيه والمكمالت البيطريه واالدويه والمطهرات والمنظفات

 التجاريه التوكيالت وقبول الغير لدى وتصنيعها الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات البيطريه والمستلزمات واللقحات واالمصال

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0216   برقم قيدها سبق  ،

 والمنظفات االعالف واضافات خامات وتجاره توريد  بسيطة توصية ، وشريكته الواحد عبد ابراهيم عمر/  شركه -  22

 واالمصال التجميل ومستحضرات الطبيه والمحليل الطبيه والمستحضرات الغذائيه والمكمالت البيطريه واالدويه والمطهرات

 سبق  ، التجاريه التوكيالت وقبول الغير لدى وتصنيعها الحشريه والمبيدات المعامل ومستلزمات البيطريه والمستلزمات واللقحات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0216   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101123 تاريخ وفي 0124   برقم قيدها سبق ، وشركاه الحميد عبد مصطفى فوزى -  1

 تضامن شركة: التأشير

 وفي 0124   برقم قيدها سبق ، الزراعيه الحاصالت وتعبئه والبذور التقاوى وتجارة وانتاج والتصدير لالستيراد الدوليه طيبه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101123 تاريخ

,   القانونى الكيان تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق ، وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق ، وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم21101131 تاريخ وفي 0202   برقم قيدها سبق ، وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رضا هدى/  شركة: الى 11012 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101114:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكها اسماعيل حبيب السيد

 عبد محمد/  شركه: الى 0216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101131:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الرحمن

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  تضامن شركة  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود محمد -  1

 الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم منفردين

 الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات وغلق وفتح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المسئول للمدير يحقو مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض والمنقوله

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  تضامن شركة  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود محمد -  2

 الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم منفردين

 الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات وغلق وفتح

 المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض والمنقوله

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 منفردين او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  تضامن شركة  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود -  3

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم

 والمنقوله الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات

 او تفويض المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل

 ينمنفرد او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  تضامن شركة  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود -  4

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم

 والمنقوله الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات

 او تفويض المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل

 او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  بسيطة توصية  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود محمد -  1

 الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم منفردين

 الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات وغلق وفتح

 المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض والمنقوله

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  بسيطة توصية  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود محمد -  6

 الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم منفردين

 الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات وغلق وفتح

 المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض والمنقوله

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 منفردين او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  بسيطة توصية  سمالقا ابو الجواد عبد بسيونى مسعود -  1

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم

 والمنقوله الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات

 او تفويض المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل

 منفردين او للشركاءمجتمعين بجعله والتوقيع االداره حق  فرع مدير  بسيطة توصية  القاسم ابو الجواد عبد بسيونى مسعود -  2

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه المعامالت من انواع باى الماليه والهيئات البنوك مع التعامل حق ولهم

 والمنقوله الثابته االصول وبيع المال راس عن االفراج حاله وفى الغراضها وتحقيقا الشركه ولصالح باسم ذلك كل الحسابات

 او تفويض المسئول للمدير ويحق مجتمعين الثالثه الشركاء توقيع من البد االعتمادات بطريق االقراض وكذلك الرهن او واالقتراض

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  0

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات هالعام والمؤسسات الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  11

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  11

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  12

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  13

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  14

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  11

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  16

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 احمد محمود احمد -2محمد عزالدين السيد محمد- 1 - منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  11

 وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن نيابه التوقيع في الحق ولهم منفردين او مجتمعين - احمد محمد احمد رجب -3 شحاته

 قطعاتها بكافة الصحه ووزارة الصيادله لشؤن المركزيه االدارة مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والمؤسسات الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات علي والتوقيع واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم 1 ع 1 م 1 ج في العامله والبنوك

 0202   برقم    21101122:  تاريخ ، الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات المستنديه

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  12

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  10

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  21

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  21

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  22

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  23

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  24

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  21

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 ولهما الغير مع التعاقد في الحق وله واالدارى العالي القضاء امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  26

    21101122:  تاريخ ، التعديل بعقد اسمه مذكور موصى شريك خروج(  4)  ماسبق بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق

 0202   برقم

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  21

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته داحم محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  22

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع ارهاالد حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  20

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  31

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  31

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  32

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  33

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 -1 للشركاء ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل(  2) منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  34

 نيابه التوقيع فى الحق ولهم منفردين او  مجتمعين احمد محمد احمد رجب -3 شحاته احمد محمود احمد -2 الدين عز السيد محمد

 للشؤن المركزيه االداره مع والتعامل واالفراد والشركات العامه والموسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

 واليها منها واالقتراض الرهن حق ولهم العربيه مصر جمهوريه فى العامه والبنوك قطاعتها بكافه الصحه ووزراره الصيدليه

 0316   برقم    21101122:  تاريخ ، المستنديه االعتمادات وفتح وصرفها الشيكات على والتوقيع

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  31

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  36

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم يرالغ مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  31

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد احمد رجب -  32

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  30

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  41

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  41

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 القضاء امام الشركه وتمثيل التجارى والسجل الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد رجب -  42

   برقم    21101122:  تاريخ ، سبق ما كل فى الغير توكيل او تفويض حق ولهم الغير مع التعاقد فى الحق ولهم واالدارى العالى

0316 

 جميع امام عنها والتوقيع منفردا الشركه اداره فى الحق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  منديشه محمد الرحمن عبد محمد -  43

 شركاء اثنان عدد انضمام( 1)  التوقيع وفى االداره اعمال بعض او كل فى الغير توكيل له ويجوز والبنوك المختصه الجهات

( 3) الشركه من حقوقه كافه استالمه بعد الواحد عبد ابراهيم عمر/  الشريك تخارج( 2)  التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين

    21101131:  تاريخ ، الشركه قبل من حقوقهم كافه استالمهم بعد التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين شركاء اثنان عدد تخارج

 0216   برقم

 جميع امام عنها والتوقيع منفردا الشركه اداره فى الحق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  منديشه محمد الرحمن عبد محمد -  44

 شركاء اثنان عدد انضمام( 1)  التوقيع وفى االداره اعمال بعض او كل فى الغير توكيل له ويجوز والبنوك المختصه الجهات

( 3) الشركه من حقوقه كافه استالمه بعد الواحد عبد ابراهيم عمر/  الشريك تخارج( 2)  التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين

    21101131:  تاريخ ، الشركه قبل من حقوقهم كافه استالمهم بعد التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين شركاء اثنان عدد تخارج

 0216   برقم

 جميع امام عنها والتوقيع منفردا الشركه اداره فى الحق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  منديشه محمد الرحمن عبد محمد -  41

 شركاء اثنان عدد انضمام( 1)  التوقيع وفى االداره اعمال بعض او كل فى الغير توكيل له ويجوز والبنوك المختصه الجهات

( 3) الشركه من حقوقه كافه استالمه بعد الواحد عبد ابراهيم عمر/  الشريك تخارج( 2)  التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين

    21101131:  تاريخ ، الشركه قبل من حقوقهم كافه استالمهم بعد التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين شركاء اثنان عدد تخارج

 0216   برقم

 جميع امام عنها والتوقيع منفردا الشركه اداره فى الحق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  منديشه محمد الرحمن عبد محمد -  46

 شركاء اثنان عدد انضمام( 1)  التوقيع وفى االداره اعمال بعض او كل فى الغير توكيل له ويجوز والبنوك المختصه الجهات

( 3) الشركه من حقوقه كافه استالمه بعد الواحد عبد ابراهيم عمر/  الشريك تخارج( 2)  التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين

    21101131:  تاريخ ، الشركه قبل من حقوقهم كافه استالمهم بعد التعديل بعقد اسمائهم مذكور موصين شركاء اثنان عدد تخارج

 0216   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  سويد عبدالحميد ابراهيم مجدى/  المهندس -  41

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  سويد عبدالحميد ابراهيم مجدى/  المهندس -  42

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  الدين شرف محمود عبدالحميد احمد/  السيد -  40

 عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1) ::: الجمعيه ومستندات الصرف واذون

( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد الحميد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر محمد

 الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  الدين شرف محمود عبدالحميد احمد/  السيد -  11

 عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف واذون

( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد الحميد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر محمد

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  سر امين  تعاونية جمعية  الدين شرف عبدالحميد احمد عبدالحميد/  المحاسب -  11

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  سر امين  تعاونية جمعية  الدين شرف عبدالحميد احمد عبدالحميد/  المحاسب -  12

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  درويش مصطفي محمد عبدهللا/  المحاسب -  13

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  درويش مصطفي محمد عبدهللا/  المحاسب -  14

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  دينال شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  خيرهللا محمد طاهر محمد/  المحاسب -  11

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

 واذون الشيكات على التوقيع لهم من وحق  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  خيرهللا محمد طاهر محمد/  المحاسب -  16

 الحميد عبد( 2( ) اساسى اول توقيع)  سويد السالم عبد الحميد عبد ابراهيم مجدى/  المهندس( 1::: ) الجمعيه ومستندات الصرف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محمد( 4( ) احتياطى اول توقيع)  الدين شرف محمود الحميد عبد احمد( 3( )اساسى ثانى توقيع)  الدين شرف الحميد عبد احمد

 1064   برقم    21101131:  تاريخ ، ــــ(  احتياطى ثانى توقيع)  هللا خير محمد طاهر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21101111:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه الشرقاوي فتحي محمد محمد شركه -  1

4142 

   برقم    21101123:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحميد عبد مصطفى فوزى -  2

0124 

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  الزراعيه الحاصالت وتعبئه والبذور التقاوى وتجارة وانتاج والتصدير لالستيراد الدوليه طيبه -  3

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، تضامن شركة عنه

   برقم    21101123:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحميد عبد مصطفى فوزى -  4

0124 

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الزراعيه الحاصالت وتعبئه والبذور التقاوى وتجارة وانتاج والتصدير لالستيراد الدوليه طيبه -  1

 0124   برقم    21101123:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

   برقم    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه العزيز عبد سعيد محمود شركه -  6

2011 

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  1

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  2

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  0

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  11

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  11

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  12

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه رضوان طارق محمد حسام/  شركه -  13

 0202   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    21101122:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جاد محمد محمد على محمد/  شركه -  14

 0202   برقم

    21101122:  تاريخ ، بسيطة صيةتو عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه السميع عبد طارق محمد حسام/  شركه -  11

 0202   برقم

 توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة -  16

 3432   برقم    21101122:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    21101131:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الرحمن عبد محمد/  شركه -  11

0216 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  واضافاتاالعالف لالتجار وشريكه الشعراوى هللا عبد سمير محمد/  شركه -  12

 0216   برقم    21101131:  تاريخ ، بسيطة

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الواحد عبد وعمرابراهيم الشعراوى هللا عبد سمير محمد -  10

 0216   برقم    21101131:  تاريخ

    21101131:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الواحد عبد ابراهيم عمر/  شركه -  21

 0216   برقم

   برقم    21101131:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الرحمن عبد محمد/  شركه -  21

0216 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  واضافاتاالعالف لالتجار وشريكه الشعراوى هللا عبد سمير محمد/  شركه -  22

 0216   برقم    21101131:  تاريخ ، بسيطة

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الواحد عبد وعمرابراهيم الشعراوى هللا عبد سمير محمد -  23

 0216   برقم    21101131:  تاريخ

    21101131:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الواحد عبد ابراهيم عمر/  شركه -  24

 0216   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1662   برقم    21101112:  تاريخ ، 11  2114/13/12  ريحان حسن محمد كمال -  1

 1112   برقم    21101112:  تاريخ ، 0  2112/2/12  البكرى القادر عبد على صالح -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2002   برقم    21101112:  تاريخ ، 6  2112/12/23  امين الصمد عبد المعبود عبد محمد -  3

 163   برقم    21101113:  تاريخ ، 11  2110/11/12  الزهيرى  يوسف  خطيب  تهانى -  4

 1413   برقم    21101116:  تاريخ ، 31  2112/1/11  الشوربجى خليل فتحى محمد لبيبه -  1

 1201   برقم    21101116:  تاريخ ، 32  2111/12/13  دسوقي حامد ابراهيم -  6

 1201   برقم    21101116:  تاريخ ، 33  2112/12/13  دسوقي حامد ابراهيم -  1

 1201   برقم    21101116:  تاريخ ، 34  2111/12/13  دسوقي حامد ابراهيم -  2

 2104   برقم    21101116:  تاريخ ، 20  2112/2/21  النجار الرحمن عبد على محمود -  0

 3110   برقم    21101112:  تاريخ ، 36  2111/4/1  غنيم  غرينى  محمود  مبروكه -  11

 3110   برقم    21101112:  تاريخ ، 32  2111/4/1  غنيم  غرينى  محمود  مبروكه -  11

 3110   برقم    21101112:  تاريخ ، 30  2111/4/1  غنيم  غرينى  محمود  مبروكه -  12

 620   برقم    21101112:  تاريخ ، 40  2112/2/4  مكاوى الحليم عبد محمود سمير -  13

 311   برقم    21101112:  تاريخ ، 31  2114/1/1  على عبدالحافظ فريدة -  14

 2136   برقم    21101110:  تاريخ ، 14  2111/12/10  النجار الغنى عبد محمد الغنى عبد -  11

 2136   برقم    21101110:  تاريخ ، 11  2111/12/10  النجار الغنى عبد محمد الغنى عبد -  16

 2034   برقم    21101110:  تاريخ ، 11  2112/10/11  الشرنوبى الغيط ابو ابراهيم صبرى -  11

 2000   برقم    21101110:  تاريخ ، 61  2112/12/23  غالب مختار محمد بدر -  12

:  تاريخ ، 11  2111/12/21(   زيدان احمد مصطفي الدكتور صيدليه)  زيدان علي مصطفي احمد مصطفي/  ص. د -  10

 4126   برقم    21101111

 4311   برقم    21101111:  تاريخ ، 11  2116/11/12  زايد سليمان محمود عمر -  21

 1114   برقم    21101111:  تاريخ ، 64  2113/1/6  موسي احمد محمود نعمات -  21

 1114   برقم    21101111:  تاريخ ، 61  2112/1/6  موسي احمد محمود نعمات -  22

 1423   برقم    21101111:  تاريخ ، 13  2112/11/11  وحيده المقصود عبد احمد عمر -  23

 6011   برقم    21101113:  تاريخ ، 23  2112/1/13  العراقي الحميد عبد محمود هاني -  24

 6011   برقم    21101113:  تاريخ ، 24  2111/1/13  العراقي الحميد عبد محمود هاني -  21

 2401   برقم    21101113:  تاريخ ، 21  2111/12/11  غريب حسن محمود محمد شيماء -  26

 1201   برقم    21101114:  تاريخ ، 02  2110/1/21  عبدالغفار عبدالحكيم علي محمد اسامه -  21

 1201   برقم    21101114:  تاريخ ، 02  2110/1/21  عبدالغفار عبدالحكيم علي محمد اسامه -  22

 1121   برقم    21101116:  تاريخ ، 111  2112/12/12  ابوبكر محمد جالل ابراهيم -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2161   برقم    21101121:  تاريخ ، 120  2112/12/14  ربيع محمد كامل محمد -  31

 2161   برقم    21101121:  تاريخ ، 131  2111/12/14  ربيع محمد كامل محمد -  31

 2161   برقم    21101121:  تاريخ ، 131  2112/12/14  ربيع محمد كامل محمد -  32

 2161   برقم    21101121:  تاريخ ، 132  2111/12/14  ربيع محمد كامل محمد -  33

 2161   برقم    21101121:  تاريخ ، 126  2111/11/14  عيسى امين الفتاح عبد احمد/  الدكتور صيدليه -  34

 1401   برقم    21101121:  تاريخ ، 122  2114/6/22  يوسف عطيه محمد زكريا -  31

 1126   برقم    21101121:  تاريخ ، 121  2111/12/20  عبدالحميد عبدالقادر محمد ابوزيد -  36

 31   برقم    21101121:  تاريخ ، 121  2112/11/2  جنيدى  الدين  كمال محمود  ثروت -  31

 1162   برقم    21101121:  تاريخ ، 123  2113/0/2  الصعيدي رجب هللا عبد اشرف -  32

 1162   برقم    21101121:  تاريخ ، 124  2112/0/2  الصعيدي رجب هللا عبد اشرف -  30

 1121   برقم    21101122:  تاريخ ، 134  2111/0/21  خضر علي محمد السيد حسن -  41

 2121   برقم    21101123:  تاريخ ، 130  2112/12/14  احمد حسن احمد كريمه -  41

 2011   برقم    21101121:  تاريخ ، 144  2112/12/14  مهينه السالم عبد سليمان غاده -  42

 2213   برقم    21101122:  تاريخ ، 140  2112/1/1  حسن سيد العزيز عبد احمد -  43

 3414   برقم    21101122:  تاريخ ، 111  2114/11/21  ابوقوره محمد على منى -  44

 3414   برقم    21101122:  تاريخ ، 112  2110/11/21  ابوقوره محمد على منى -  41

 3414   برقم    21101122:  تاريخ ، 113  2114/11/21  ابوقوره محمد على منى -  46

 1611   برقم    21101120:  تاريخ ، 162  2112/12/31  حسين محمد محمود الشاذلى -  41

 2032   برقم    21101120:  تاريخ ، 113  2112/0/31  الفتاح عبد محمد صباح/  الدكتوره صيدليه -  42

 1304   برقم    21101131:  تاريخ ، 122  2111/13/22  صبحى محمد/  الدكتور صيدليه -  40

 1224   برقم    21101131:  تاريخ ، 111  2112/11/12  احمد سيد عبدالعاطي مصطفي -  11

 3431   برقم    21101131:  تاريخ ، 124  2114/11/16  السودانى السنوسى السعيد امل -  11

 3431   برقم    21101131:  تاريخ ، 121  2110/11/16  السودانى السنوسى السعيد امل -  12

 3431   برقم    21101131:  تاريخ ، 126  2114/11/16  السودانى السنوسى السعيد امل -  13

 2211   برقم    21101131:  تاريخ ، 111  2112/11/21  العيسوى على العزيز عبد احمد -  14

 1304   برقم    21101131:  تاريخ ، 121  2112/14/21  الفطيسى صبحى محمد/ الدكتور يدليهص -  11

 2411   برقم    21101131:  تاريخ ، 101  2113/12/11  هللا حسب محمد انور سميره -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2411   برقم    21101131:  تاريخ ، 102  2112/12/11  هللا حسب محمد انور سميره -  11

 2411   برقم    21101131:  تاريخ ، 100  2113/12/11  هللا حسب محمد انور سميره -  12

 2411   برقم    21101131:  تاريخ ، 211  2112/12/11  هللا حسب محمد انور سميره -  10

 1161   برقم    21101131:  تاريخ ، 101  2112/11/0  الغيمى متولى الاله عبد شعبان رضا -  61

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3436   برقم    21101111:  تاريخ ، 1  2114/11/16  وشريكها حماده عبدالبارى محمود الشيخ بسينه/  شركة -  1

 4223   برقم    21101116:  تاريخ ، 23  2111/10/31(  وشريكه حسن دسوقي عمرو)  االخوه شركه -  2

 4223   برقم    21101116:  تاريخ ، 24  2112/10/31(  وشريكه حسن دسوقي عمرو)  االخوه شركه -  3

 4223   برقم    21101116:  تاريخ ، 21  2111/10/31(  وشريكه حسن دسوقي عمرو)  االخوه شركه -  4

 2121   برقم    21101112:  تاريخ ، 42  2113/3/12(   وشريكه السيد على)  للتجارة النجار اوالد/  شركه -  1

 2121   برقم    21101112:  تاريخ ، 43  2112/3/12(   وشريكه السيد على)  للتجارة النجار اوالد/  شركه -  6

 2121   برقم    21101112:  تاريخ ، 44  2113/3/12(   وشريكه السيد على)  للتجارة النجار اوالد/  شركه -  1

 2121   برقم    21101112:  تاريخ ، 44  2112/3/12(   وشريكه السيد على)  للتجارة النجار اوالد/  شركه -  2

 2121   برقم    21101112:  تاريخ ، 41  2112/3/12(   وشريكه السيد على)  للتجارة النجار اوالد/  شركه -  0

:  تاريخ ، 21  2112/11/13  الالمى الحافظ عبد سعيد الحافظ عبد وشريكه الالمى المجيد عبد قدرى حماده شركه -  11

 2061   برقم    21101114

 4142   برقم    21101111:  تاريخ ، 00  2111/11/23  وشريكه الشرقاوي فتحي محمد محمد شركه -  11

 4142   برقم    21101111:  تاريخ ، 111  2112/11/23  وشريكه الشرقاوي فتحي محمد محمد شركه -  12

 4142   برقم    21101111:  تاريخ ، 111  2111/11/23  وشريكه الشرقاوي فتحي محمد محمد شركه -  13

 3646   برقم    21101121:  تاريخ ، 116  2111/13/12  شركاها و  حسين  السميع  عبد  انشراح  شركه -  14

:  تاريخ ، 110  2114/11/11(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة -  11

 3432   برقم    21101122

:  تاريخ ، 161  11/11//2110(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة -  16

 3432   برقم    21101122

:  تاريخ ، 161  2114/11/11(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة -  11

 3432   برقم    21101122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، 161  2114/11/11(   وشركائها سليمان مصطفي سلوى  الرى ماكينات غيار لقطع التجاريه الشركة -  12

 3432   برقم    21101122

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


