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 تبريد ثالجه عن 8857 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمادى سعد مبروك ايهاب -  1

 عالم جابر كامل حسناء/ ملك( 1) الساحل قريه:  بجهة ، والفاكهه الخضروات وحفظ

 عن 8881 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد الطيف عبد الحق عبد التواب عبد -  2

 مطر محمد صبرى/ ملك عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه بيع

 مكتب عن 8900 برقم 20190327 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار توفيق هللا فتح محمد -  3

 شاور رضوان السالم عبد سماح/ ملك عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى وتصدير استيراد

 ، مكتبه عن 8906 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى على محمود مسعد احمد -  4

 الحلوانى على محمود حماده/ ملك - الحلوانى عزبه:  بجهة

 ، حريمى كوافير عن 8905 برقم 20190331 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عبده احمد وسام -  5

 الكال محمد على/ ملك الجمهوريه شارع من متفرع المراوحى شارع:  بجهة

 عن 8856 برقم 20190306 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر مصطفى الجليل عبد السعيد هانى -  6

 محمد محمد اشرف/ ملك التحرير مضرب شارع  العلف مصنع خلف:  بجهة ،(  ومعدات بناء مواد) وتوريدات مقاوالت مكتب

 هيبه

 مزرعه عن 8876 برقم 20190319 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقى محمد مصطفى جمال -  7

 دسوقى محمد مصطفى سعد/ ملك التفتيش منصور عزبه:  بجهة ، دواجن

 عطور عن 8904 برقم 20190328 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوز احمد محمد مصطفى -  8

 الشيخ السيد السيد سامى/ ملك الخضار سوق شارع:  بجهة ، تجميل ومستحضرات

)  مخرطه عن 8853 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فشوان منصور محمد السيده -  9

 حطب على محمد سعد/ ملك الموازنه:  بجهة ،(  خراطه ورشه

 مصنع عن 8887 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد رمضان احمد اسامه -  10

 الجواد عبد السيد رمضان احمد/ ملك عسل مسجد بجوار الكواكب شارع:  بجهة ، نسيج

 ، مفروشات عن 8897 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا محمد عطيه محمد -  11

 خليل احمد محمد انوار/ ملك الصاغه من متفرع شارع:  بجهة

 مشتل عن 8298 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  12

 الدقراوى احمد سالم بكر/ ملك الجديه:  بجهة ، خضر

 مشتل عن 8298 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  13

 8298 برقم مقيد الدقراوى احمد سالم بكر ملك بالجديه كائن زراعيه مبيدات بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، خضر

 وبيع تجاره عن 8849 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  دسوقى شلبى محمد احمد -  14

 عشره الغنى عبد محمد خالد/ ملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، مفروشات

 ورشه عن 8895 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حراز حماده محمود على سحر -  15

 حراز حمده محمود حمده/ ملك الجالء شارع:  بجهة ، موبيليا نجاره
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 عن 8869 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاور هوارى محمد فاروق محمد -  16

 العدوى فرحات السيد سعيد/ بملك عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، السيارات غيار قطع و سيارات تجارة

 عن 8869 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاور هوارى محمد فاروق محمد -  17

 ابراهيم شعبان عوض/ بملك المغازى منشأة 0كائن/ مكتبه/ لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات غيار قطع و سيارات تجارة

 2003/ 04/ 20 فى دمنهور 61597 برقم مقيد

 ، طيور تجاره عن 8848 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون حسن محمد عادل -  18

 زيتون محمد مصطفى/  ملك - زغلول سعد شارع:  بجهة

 وكاله عن 8884 برقم 20190324 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بعضشى محمد محمد محمد فؤاد -  19

 بعضشى محمد محمد محمد/ ملك رشيد برج:  بجهة ، وفاكهه خضار

 مشروبات بيع عن 8872 برقم 20190317 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه محمد محمد خالد -  20

 حباله غريب ابراهيم محمد/ ملك عبده محمد شارع:  بجهة ، مثلجه

 بيع عن 8863 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى محمد شحاته محمد ناجى -  21

 الريوى السيد سعيد نظيره/ ملك المصرى عزيز شارع من متفرع ماضى عطيه  شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 عن 8417 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  22

 هللا عبد ابو محمود مصطفى/ ملك الجديه شارع:  بجهة ، موبيليا تجاره

 عن 8417 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  23

 مقيد حسن المنعم عبد حسن/ ملك السالم حى -  برشيد كائن وفاكهه خضار توريد بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، موبيليا تجاره

 8417 برقم

 مخبز عن 8867 برقم 20190312 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى يوسف يوسف ضياء -  24

 اسماعيل ابو على على ابراهيم/ ملك ادفينا:  بجهة ، افرنجى

 جاهزه مالبس عن 8868 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برمو حسن سالمه شوقى -  25

 شويرب محمد عيشه/ بملك االنسانيه شارع:  بجهة ،

 عن 8888 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد السيد حسن ابراهيم ماجده -  26

 الجواد عبد رمضان احمد تامر/ ملك عسل مسجد بجوار الكواكب شارع:  بجهة ، نسيج مصنع

 تجارة عن 8878 برقم 20190321 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن بيومى محمود المحسن عبد -  27

 السعد ابو محمد محمد/ بملك قنديل الشيخ شارع:  بجهة ، بالقطاعى الحبوب

 تصنيع عن 8902 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حباله محمد محمد محمد اسماء -  28

 حباله حلمى محمد الرازق عبد/ ملك الحردى شارع:  بجهة ، حبال شريط

 عن 8847 برقم 20190303 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس المكارم ابو صبحى اميره -  29

 خضر سالمه الصاوى عايده/ ملك الصباغ شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 8861 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون محمد محمد رمضان فاطمه -  30

 مونس محمد احمد محمد/ ملك البحر شارع:  بجهة ، سيارات وشحوم زيوت تجاره

 زوى مصنع عن 8880 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  31

 العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/ ملك البستان شارع امتداد زيتون فرن امام كوزو شارع البساتين حى سواده:  بجهة ، خيوط

 زوى مصنع عن 8880 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  32

 12223 برقم مقيد العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/ ملك الشيخ كفر - بفوه كائن وتصدير استيراد بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، خيوط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 8845 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الحاج احمد محمد عاطف -  33

 شنب ابو عوض فاضل سماح/ ملك رشبد برج:  بجهة ، كرتون

 مصنع عن 8891 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدره هللا عبد محمود محمد نعمه -  34

 حلقها ابراهيم ابراهيم محمد/ ملك سواده:  بجهة ، نسيج

 ، جاهزه مالبس عن 8899 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج قطب السعيد هويدا -  35

 حراز راشد النصر سيف احمد/ ملك هللا سعد الشيخ شارع:  بجهة

 صاله عن 8874 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس على شحاته محمد شحاته -  36

 محمود محمد مصطفى/ ملك جوهر القائد شارع:  بجهة ، لذلك االزمه التراخيص على الحصول بعد(  حديد صاله)  رياضيه

 الرجال

 غيار قطع عن 8901 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على حسن ناصر -  37

 فوده ابراهيم على حسن/ ملك الجيش شارع:  بجهة ، سيارات

 عن 8870 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دويب البربرى النضر ابو سعد محمد -  38

 الشيخ الصاوى محمد كامل سحر/ ملك دمنهور موقف بجوار:  بجهة ، والمعمار الزراعه مستلزمات تجاره

 ، محمصه عن 8892 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميره حسيب الحميد عبد هيثم -  39

 بعضشى عقل عمر النبى عبد/ ملك البوصيلى:  بجهة

 جاهزه مالبس عن 8873 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس مصطفى عبده منى -  40

 محمد حسين تامر كريم/ ملك اغا حسن شارع رشيد برج:  بجهة ،

 سوبر عن 8885 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدل رمضان فوزى رامى -  41

 محمد اللطيف عبد عادل/ ملك سعيد بور شارع:  بجهة ، ماركت

 تجاره عن 8894 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خله احمد محمد محمد احمد -  42

 قاسم خليل قاسم ابراهيم/ ملك منصور الشيخ مسجد بجوار البحر شارع:  بجهة ، اسماك

 عن 8858 برقم 20190307 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكال احمد الكريم عبد الحليم عبد حسان -  43

 الكال احمد الكريم عبد الحليم عبد/ ملك العقارى شارع:  بجهة ، محمصه

 مالبس بيع عن 8898 برقم 20190327 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته سعد محمد محمد -  44

 شاور احمد سيد محمد محمد/ ملك الغربى الحماد قريه:  بجهة ، ومفروشات

 ، ترزى عن 8862 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد احمد صبحى -  45

 منصور محمد ابراهيم سلوى/ ملك الحردى:  بجهة

 عن 8822 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  46

 النظامى الهادى عبد احمد اسامه/ ملك  عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، واأللبان للتسمين مواشى حظيره

 عن 8822 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  47

 ملك الجديه - برشيد إنشائيه وتوريدات ونقل عامه مقاوالت مكتب بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، واأللبان للتسمين مواشى حظيره

 وهبه وهبه الفتاح عبد سامى

 صاله عن 8852 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حباله رجب الشحات ناصر -  48

 الكالا محمد على/ ملك رشيد محكمه خلف الجمهوريه شارع من المتفرع المراوحى شارع:  بجهة ، رياضيه

 بويات بيع عن 8859 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البروه السيد خميس السيد -  49

 األسرج يوسف ابراهيم/ ملك الجيش شارع:  بجهة ، وحدايد
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:  بجهة ، بقاله عن 8879 برقم 20190321 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد محمد مصطفى محمد -  50

 فايد محمد مصطفى/ ملك  النور مسجد بجوار الجمعه سوق شارع 8

 مصنع عن 8865 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر محمد مصطفى زاهر -  51

 الغفير احمد محمد احمد/ ملك المحطه شارع من متفرع شارع ادفينا:  بجهة ، رخام

 مصنع عن 8368 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويره عطيه خميس مصطفى -  52

 فشوان على سعد عربى/ ملك مياح قريه:  بجهة ، رنجه

 مصنع عن 8368 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويره عطيه خميس مصطفى -  53

/  ملك الدائرى الطريق من متفرع شارع بادكو كائن الرنجه صناديق لصناعه منشار ورشه بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، رنجه

 ال عبد  8368 برقم مقيد حسن على معوض صفاء

 ، جزاره عن 8656 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهرش البدرى حسن محمد -  54

 السحت سعد محمد سعد/ بملك الجديده السكه التحرير مضرب شارع:  بجهة

 ، جزاره عن 8656 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهرش البدرى حسن محمد -  55

 احمد عماد ندا/ بملك عفان بن عثمان 0ش كائن/ غذائيه مواد و دواجن و طازجه لحوم توريد مكتب/ لنشاط رئيسى محل له:  بجهة

 2018/ 11/ 19 فى رشيد 8656 برقم مقيد زيدان

 عن 8153 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  56

 رشيد برج:  بجهة ، السائله والبودره المنزليه والمبيدات العامه الصحه ومبيدات الزراعيه والمخصبات الزراعيه األسمده تجاره

 الجمال حسنين عبده ممدوح/ ملك

 عن 8153 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  57

 رئيسى محل له:  بجهة ، السائله والبودره المنزليه والمبيدات العامه الصحه ومبيدات الزراعيه والمخصبات الزراعيه األسمده تجاره

 8153 برقم مقيد  الجمال حسنين عبده/ ملك رشيد برج - رشيد كائن عموميه مقاوالت مكتب بنشاط

 عن 8846 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوينات ابراهيم احمد جابر احمد -  58

 زعرب بدرى محمد/ ملك الجيش شارع:  بجهة ، حلوانى

 ، مكتبه عن 8871 برقم 20190317 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرابه يوسف بصيلى ظريفه -  59

 يوسف خميس حسن/ ملك زغلول سعد شارع:  بجهة

 ، نجف معرض عن 8850 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلو ابو على السيد على -  60

 حلو ابو على السيد محمد/ ملك الجمهوريه شارع:  بجهة

 معمل عن 5941 برقم 20190331 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى على فرحات على -  61

 الزهيرى على فرحات مجدى/ ملك الدينى المعهد شارع:  بجهة ، والحلويات المخبوزات تصنيع

 معمل عن 5941 برقم 20190331 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى على فرحات على -  62

/  ملك التحرير مضرب شارع  برشيد كائن افرنجى مخبز بنشاط اخر رئيسى محل له:  بجهة ، والحلويات المخبوزات تصنيع

 برقم مقيد الدخيله قسم ج عماره - الهانوفيل - باألسكندريه كائن ريئسى محل وله5941 برقم ومقيد  الزهيرى على فرحات مجدى

 اسماك شى ونشاطه 164806

 مطابخ بيع عن 8886 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا عبده احمد المقصود عبد -  63

 الرخ جابر احمد/ ملك بورسعيد شارع:  بجهة ، جاهزه الومنيوم

 عن 8896 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى اللطيف عبد ابراهيم شحاته -  64

 كونه محمد محمد عالء/ ملك الخامسه النمره شارع:  بجهة ، سيارات صناديق تصنيع ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مجمده لحوم بيع عن 8877 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا على محمد شريف -  65

 كسبر الفتاح عبد محمود عليه/ ملك الجمهوريه شارع:  بجهة ،

 ورشه عن 8864 برقم 20190311 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العساوى عساوى محمد هانى -  66

 محمد على فردوس/ ملك المضيفه خلف شارع ادفينا:  بجهة ، ميكانيكا

 عن 8903 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوضه ابراهيم محمد منصور ابراهيم -  67

 السحت شحاته صالح اكرام/ ملك عارف السالم عبد:  بجهة ، مستعمله كراتين تجاره

 عن 8860 برقم 20190310 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دويب البربرى النضر ابو سعد مجدى -  68

 دويب النضر ابو محمد نجالء/ ملك قاسم بئر شارع:  بجهة ، والحبال الخيوط وتصنيع تنسيل مصنع

 مزرعه عن 8889 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سارى علوانى محمد محمود -  69

 سارى محمد محمود يونس/ ملك الشرقيه العامريه:  بجهة ، دواجن

 مقاوالت مكتب عن 8854 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد جبريل مازن محمد -  70

 سعد جبريل مازن/ ملك المعديه:  بجهة ،

 حدايد عن 8893 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو النجاه ابو محمد عماد -  71

 النيدانى حسن على مبروك/ ملك عرابى احمد شارع الشماسمه:  بجهة ، وبويات

 مراتب عن 8866 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوانى على على محمد حسن -  72

 العجوانى على على محمد مسعد/ ملك عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، جاهزه

 مكتب عن 8844 برقم 20190303 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجميل احمد مسعود عمرو -  73

 الكبابجى السيد المنعم عبد/ ملك عارف  السالم عبد شارع من متفرع شارع:  بجهة ، بالداخل نقل خدمات

 حدايد عن 8883 برقم 20190321 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كويله محمود محمد حوريه -  74

 هللا حب ابراهيم منصور المنجى عبد/ ملك - ديبى - الدين نور شارع:  بجهة ، وبويات

 استلس ورشه عن 8851 برقم 20190305 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى حسن احمد محمد -  75

 فرج شحاته فرج شحاته/ ملك التحرير مضرب:  بجهة ، سيارات

 تجارة عن 8875 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طقيشم محمد اللطيف عبد خميس -  76

 طقيشم اللطيف عبد خميس محمد/ بملك زغلول سعد 0ش من متفرع الخلفاء شارع:  بجهة ،( فسخانى) مملحه اسماك

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  بالقطاعى بقاله بيع و التموينيه المواد توزيع  ،  شركة   جليله ابو عطيه سهير و الشال محمد مها -  1

 البنط شارع:  بجهة ، بالقطاعى بقاله بيع و التموينيه المواد توزيع عن ، 8855 برقم 20190305 فى ،قيدت 10000.000

 جليله ابو عطيه محمد و جليله ابو عطيه احمد/بملك

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نسيج مصنع  ،  شركة(   شريكه و توتو الصافى حسن سليمان) للنسيج الصافى شركة -  2

 توتو خطاب محمد خضره/بملك/ بملك شعيب قرن شارع:  بجهة ، نسيج مصنع عن ، 8882 برقم 20190321 فى

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  عموميه مقاوالت  ،  شركة   شريكه و الدين نور محمد الدين نور شركة -  3

 احمد الدين نور محمد/ بملك الحماد:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن ، 8890 برقم 20190325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   8207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دغش محمد محرم احمد   - 1

 التجاره لترك 1685 رقم المحو بامر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   6746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلقها محمد سعيد نبيل   - 2

 التجاره لترك 1687 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   6231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم حسنين ابراهيم سعد   - 3

 التجاره لترك 1686 رقم تالمحو بأمر القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   7635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشال عبدالعزيز محمد مها   - 4

 التجاره لترك 1688 رقم بأمرالمحو القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   2405:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماد بكرى محمد الدين عصام   - 5

 التجاره لترك 1689 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   7702:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده عبداللطيف المؤمنعبد صبرى   - 6

 على النشاط القتصار حماد اللطيف عبد عطيه/ بملك عارف السالم عبد 0ش الكائن// كهربائيه اجهزه// نشاط الغاء تم  السجل

 حماد اللطيف عبد التواب عبد/ بملك الصاغه 0ش رشيد 0 الكائن(فضيه و ذهبيه مشغوالت تجارة) فقط الرئيسى

 تم  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   8569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيضه محمد محمود منى   - 7

 التجاره لترك 1690 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   2635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قناوي احمد ابراهيم امل   - 8

 التجاره لترك 1691 رقم المحو بامر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   7468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الناقه احمد ابراهيم سعيد   - 9

 التجاره لترك 1692 رقم المحو بأمر القيد هدا محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيتون مصطفى عبدالغنى هدى   - 10

 التجاره لترك 1693 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   8795:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى يحيى فريد يسرى   - 11

 التجاره لترك 1695 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   1656:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ماضى محمد محمد السيد   - 12

 التجاره لترك 1694 رقم المحو بأمر القيد هذا محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   6239:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى خالف على محمد   - 13

 التجاره لترك 1696 لرقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم   20190318 تاريخ وفى ،   8582:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمياطى النبى عبد محمد محمد ماهر   - 14

 التجاره لترك 1697 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   5935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االنصارى العزيز عبد يعد بكر   - 15

 التجاره لترك 1689 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   7216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البراوى فرج بركات حسين محمد   - 16

 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   1666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد  خميس ماجده   - 17

 التجاره لترك 1701 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   4426:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجوانى على سعد على   - 18

 فقط الفرع و الرئيسى على االقتصار و(0000 خيش شكاير لتفصيل مصنع)  النشاط عن التوقف

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   1241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته ابو   فرج  س عبا  ساميه   - 19

 التجاره لترك 1702 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   3906:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جابر الباسط عبد محمد محمد   - 20

 التجاره لترك 1703 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   8033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هجرس محمد خميس محمد   - 21

 التجاره لترك 1704 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   1682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النقاش على عطيه احمد   - 22

 التجاره لترك 1705 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   4238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فتوح محمد فتحى   - 23

 (ارز فراكة)  فقط الرئيسى على النشاط القتصار 2019/ 03/ 27 فى 475 رقم بالتاشير القيد الفاء

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  3755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنعم عبد فاروق/ الدكتور صيدليه -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  4103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القلفاط على محمد احمد -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  4067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر ابو علي ابراهيم احمد -  3

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  8759 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب المحسن عبد محمد عماد -  4

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  7907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العقبى السيد عرفه محمد احمد -  5

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  7726 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرقامى احمد محمود احمد محمد -  6

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

 تاريخ وفي  6026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسل هليل محمد احمد يوسف - السراميك و الصحية لالدوات يوسف معرض -  7

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ،

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  8095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القليوبى محمد محمد مجدى -  8

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  8382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماضى مصطفى حسن مصطفى -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  8008 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمنى على محمد احمد ايوب -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  7767 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هنداوى منصور محمد مؤمن -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  7496 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البراوى محمد عوض كمال -  12

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، يختار وفي  8738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته اسماعيل رياض محمد -  13

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  8828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجلب يونس محمد السيد -  14

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  8438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدقراوى احمد جابر ابراهيم -  15

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  7533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرحش محمد سعد اسالم -  16

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 8845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحاج احمد محمد عاطف -  1

  شنب ابو عوض فاضل سماح/ ملك رشبد برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 8847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس المكارم ابو صبحى اميره -  2

  خضر سالمه الصاوى عايده/ ملك الصباغ شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 1434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير عبدهللا انور منى -  3

  شعير محمد هللا عبد انور/ ملك البيطريه الوحده ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190303 تاريخ وفي 8846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوينات ابراهيم احمد جابر احمد -  4

  زعرب بدرى محمد/ ملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 8844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجميل احمد مسعود عمرو -  5

  الكبابجى السيد المنعم عبد/ ملك عارف  السالم عبد شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلو ابو على السيد على -  6

  حلو ابو على السيد محمد/ ملك الجمهوريه شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون حسن محمد عادل -  7

  زيتون محمد مصطفى/  ملك - زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 3755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد فاروق/ الدكتور صيدليه -  8

  خضر يوسف ابراهيم محمد/ ملك 1 رقم قريه - ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى شلبى محمد احمد -  9

  عشره الغنى عبد محمد خالد/ ملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباله رجب الشحات ناصر -  10

 الكالا محمد على/ ملك رشيد محكمه خلف الجمهوريه شارع من المتفرع المراوحى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد جبريل مازن محمد -  11

  سعد جبريل مازن/ ملك المعديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشوان منصور محمد السيده -  12

  حطب على محمد سعد/ ملك الموازنه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى حسن احمد محمد -  13

  فرج شحاته فرج شحاته/ ملك التحرير مضرب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 8856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر مصطفى الجليل عبد السعيد هانى -  14

  هيبه محمد محمد اشرف/ ملك التحرير مضرب شارع  العلف مصنع خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 8368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويره عطيه خميس صطفىم -  15

 خمسه مال براس فشوان على سعد عربى/ ملك مياح قريه  بالعنوان كائن رنجه مصنع بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  1/1/2019 النشاط بدايه بتاريخ جنيه االف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 8858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكال احمد الكريم عبد الحليم عبد حسان -  16

  الكال احمد الكريم عبد الحليم عبد/ ملك العقارى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 7702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده اللطيف عبد المؤمن عبد صبرى -  17

 اصبح ان بعد حماد اللطيف عبد عطيه/ بملك عارف السالم عبد0ش 0 الكائن// الكهربائيه االجهزه// نشاط الغاء ،:   الـتأشير وصف

   2019/ 07/03 اخربتاريخ رئيسى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 8368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويره عطيه خميس مصطفى -  18

  فشوان على سعد عربى/ ملك مياح قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 8368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويره عطيه خميس مصطفى -  19

/  ملك الدائرى الطريق من متفرع شارع بادكو كائن الرنجه صناديق لصناعه منشار ورشه بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 ال عبد  8368 برقم مقيد حسن على معوض صفاء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 8857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمادى سعد مبروك ايهاب -  20

  عالم جابر كامل حسناء/ ملك( 1) الساحل قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد محمد رمضان فاطمه -  21

  مونس محمد احمد محمد/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويب البربرى النضر ابو سعد مجدى -  22

  دويب النضر ابو محمد نجالء/ ملك قاسم بئر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البروه السيد خميس السيد -  23

  األسرج يوسف ابراهيم/ ملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العساوى عساوى محمد هانى -  24

  محمد على فردوس/ ملك المضيفه خلف شارع ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد احمد صبحى -  25

  منصور محمد ابراهيم سلوى/ ملك الحردى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد شحاته محمد ناجى -  26

  الريوى السيد سعيد نظيره/ ملك المصرى عزيز شارع من متفرع ماضى عطيه  شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 8867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى يوسف يوسف ضياء -  27

  اسماعيل ابو على على ابراهيم/ ملك ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 8865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر محمد مصطفى زاهر -  28

  الغفير احمد محمد احمد/ ملك المحطه شارع من متفرع شارع ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 8866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوانى على على محمد حسن -  29

  العجوانى على على محمد مسعد/ ملك عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو حسن سالمه شوقى -  30

 شويرب محمد عيشه/ بملك االنسانيه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهرش البدرى حسن محمد -  31

 سعد محمد سعد/بملك الجديده السكه -التحرير مضرب 0ش رشيد 0كائن/ جزاره/ لنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/ 03/ 13 فى رشيد 8656تابع برقم السحتقيدذ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهرش البدرى حسن محمد -  32

 السحت سعد محمد سعد/ بملك الجديده السكه التحرير مضرب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهرش البدرى حسن محمد -  33

 عماد ندا/ بملك عفان بن عثمان 0ش كائن/ غذائيه مواد و دواجن و طازجه لحوم توريد مكتب/ لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 2018/ 11/ 19 فى رشيد 8656 برقم مقيد زيدان احمد

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  34

  الجمال حسنين عبده ممدوح/ ملك رشيد برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  35

 برقم مقيد  الجمال حسنين عبده/ ملك رشيد برج - رشيد كائن عموميه مقاوالت مكتب بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

8153 

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور هوارى محمد فاروق محمد -  36

 العدوى فرحات السيد سعيد/ بملك عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور هوارى محمد فاروق محمد -  37

 دمنهور 61597 برقم مقيد ابراهيم شعبان عوض/ بملك المغازى منشأة 0كائن/ مكتبه/ لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 2003/ 04/ 20 فى

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  38

 والمبيدات العامه الصحه ومبيدات الزراعيه والمخصبات الزراعيه األسمده تجاره بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  جنيه الف خمسون مال براس السائله والبودره المنزليه

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويب البربرى النضر ابو سعد محمد -  39

  الشيخ الصاوى محمد كامل سحر/ ملك دمنهور موقف بجوار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 6814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد خليفه النعيم عبد ماهر هبه -  40

  الجعيدى محمد محمد ابراهيم/ ملك عدس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس مصطفى عبده منى -  41

  محمد حسين تامر كريم/ ملك اغا حسن شارع رشيد برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس على شحاته محمد شحاته -  42

  الرجال محمود محمد مصطفى/ ملك جوهر القائد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمد محمد خالد -  43

  حباله غريب ابراهيم محمد/ ملك عبده محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه يوسف بصيلى ظريفه -  44

  يوسف خميس حسن/ ملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  45

  هللا عبد ابو محمود مصطفى/ ملك الجديه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  46

 برقم مقيد حسن المنعم عبد حسن/ ملك السالم حى -  برشيد كائن وفاكهه خضار توريد بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

8417 

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  47

 مال براس عبدهللا ابو محمود مصطفى/ ملك رشيد مركز بالجديه كائن موبيليا تجاره اخر رئيسى نشاط افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  جنيه الف مائه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد مصطفى جمال -  48

  دسوقى محمد مصطفى سعد/ ملك التفتيش منصور عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8875    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، طقيشم محمد اللطيف عبد خميس -  49

 طقيشم اللطيف عبد خميس محمد/ بملك زغلول سعد 0ش من متفرع الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  50

 شارع برشيد جنيه الف خمسون وقدره مال براس واأللبان للتسمين مواشى حظيره بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  النظامى الهادى عبد احمد اسامه/  ملك عارف السالم عبد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  51

 فى رشيد 8292 تابع برقم قيد الدقراوى احمد سالم بكر/ بملك الجديه 0كائن// خضر مشتل// لنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

19 /03 /2019  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  52

  الدقراوى احمد سالم بكر/ ملك الجديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  53

  8298 برقم مقيد الدقراوى احمد سالم بكر ملك بالجديه كائن زراعيه مبيدات بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  54

  النظامى الهادى عبد احمد اسامه/ ملك  عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  55

 وهبه الفتاح عبد سامى ملك الجديه - برشيد إنشائيه وتوريدات ونقل عامه مقاوالت مكتب بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  وهبه

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا على محمد شريف -  56

  كسبر الفتاح عبد محمود عليه/ ملك الجمهوريه شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد مصطفى محمد -  57

  فايد محمد مصطفى/ ملك  النور مسجد بجوار الجمعه سوق شارع 8 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  58

  العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/ ملك البستان شارع امتداد زيتون فرن امام كوزو شارع البساتين حى سواده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  59

 12223 برقم مقيد العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/ ملك الشيخ كفر - بفوه كائن وتصدير استيراد بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمود محمد حوريه -  60

  هللا حب ابراهيم منصور المنجى عبد/ ملك - ديبى - الدين نور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 4426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوانى علي سعد علي -  61

 وتجاره واحبال قطن عوادم ونتشغيل وفرم وقماش خيش شكاير لتفصيل مصنع األخر الرئيسى نشاط عن التوقف تم ،:   الـتأشير

 على النشاط واقتصار الغمازى محمد محمد جماالت/  ملك التحرير مضرب شارع برشيد والكائن انواعها بجميع والخيوط األحبال

 وال الرئيسى

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن بيومى محمود المحسن عبد -  62

 السعد ابو محمد محمد/ بملك قنديل الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد الطيف عبد الحق عبد التواب عبد -  63

  مطر محمد صبرى/ ملك عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 2092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عطيه زكريا سعد -  64

  عبده عطيه زكريا/ ملك 1 الكوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعضشى محمد محمد محمد فؤاد -  65

  بعضشى محمد محمد محمد/ ملك رشيد برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج قطب السعيد هويدا -  66

  حراز راشد النصر سيف احمد/ ملك هللا سعد الشيخ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل رمضان فوزى رامى -  67

  محمد اللطيف عبد عادل/ ملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدره هللا عبد محمود محمد نعمه -  68

  حلقها ابراهيم ابراهيم محمد/ ملك سواده ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى علوانى محمد محمود -  69

  سارى محمد محمود يونس/ ملك الشرقيه العامريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبده احمد المقصود عبد -  70

  الرخ جابر احمد/ ملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد حسن ابراهيم ماجده -  71

  الجواد عبد رمضان احمد تامر/ ملك عسل مسجد بجوار الكواكب شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد رمضان احمد اسامه -  72

  الجواد عبد السيد رمضان احمد/ ملك عسل مسجد بجوار الكواكب شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى اللطيف عبد ابراهيم شحاته -  73

  كونه محمد محمد عالء/ ملك الخامسه النمره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز حماده محمود على سحر -  74

  حراز حمده محمود حمده/ ملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد عطيه محمد -  75

  خليل احمد محمد انوار/ ملك الصاغه من متفرع شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو النجاه ابو محمد عماد -  76

  النيدانى حسن على مبروك/ ملك عرابى احمد شارع الشماسمه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميره حسيب الحميد عبد هيثم -  77

  بعضشى عقل عمر النبى عبد/ ملك البوصيلى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خله احمد محمد محمد احمد -  78

  قاسم خليل قاسم ابراهيم/ ملك منصور الشيخ مسجد بجوار البحر شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للتطريز عسل محمد)  عسل احمد على محمد -  79

  عسل محمد احمد على/ ملك سالم بير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار توفيق هللا فتح محمد -  80

  شاور رضوان السالم عبد سماح/ ملك عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن ناصر -  81

 فوده ابراهيم على حسن/ ملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوضه ابراهيم محمد منصور ابراهيم -  82

  السحت شحاته صالح اكرام/ ملك عارف السالم عبد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سعد محمد محمد -  83

  شاور احمد سيد محمد محمد/ ملك الغربى الحماد قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 8902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباله محمد محمد محمد اسماء -  84

  حباله حلمى محمد الرازق عبد/ ملك الحردى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 4238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتوح محمد فتحي -  85

 على النشاط اقتصار و رجب محمد جمعه رجب/ بملك ديبونو قرية 0كائنال( البقاله)  االخر الرئيسى نشاط الغاء تم ،:   الـتأشير

 (ارز فراكة)  فقط الرئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 4376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسن محمد علي محمد -  86

  النجار محمدحسن على محمد/ ملك البيضا العزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 8904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوز احمد محمد مصطفى -  87

  الشيخ السيد السيد سامى/ ملك الخضار سوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 6381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لحمه محمد حسن محمد -  88

  لحمه محمد حسن/ ملك النيل ساحل - الجديه  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 5941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى على فرحات على -  89

 على فرحات مجدى/ ملك الدينى المعهد شارع والحلويات المخبوزات تصنيع معمل لنشاط اخر رئيسى نشاط افتتاح ،:   الـتأشير

  جنيه الف عشرون مال براس حسن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 5941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى على فرحات على -  90

  الزهيرى على فرحات مجدى/ ملك الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 5941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى على فرحات على -  91

  الزهيرى على فرحات مجدى/  ملك التحرير مضرب شارع  برشيد كائن افرنجى مخبز بنشاط اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  اسماك شى ونشاطه 164806 برقم مقيد الدخيله قسم ج عماره - الهانوفيل - باألسكندريه كائن ريئسى محل وله5941 برقم ومقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 6553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد ابراهيم احمد -  92

  مصطفى احمد ابراهيم احمد/  ملك البوصيلى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 8906    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، الحلوانى على محمود مسعد احمد -  93

  الحلوانى على محمود حماده/ ملك - الحلوانى عزبه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 8905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبده احمد وسام -  94

  الكال محمد على/ ملك الجمهوريه شارع من متفرع المراوحى شارع ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 1434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير عبدهللا انور منى -  1

 الزبادى تصنيع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 8354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عباس مجدى محمد -  2

 الحديثه الزراعه ومستلزمات الزينه واشجار ونباتات وبذور الزراعيه والمعدات االالت تجاره مكتب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 7826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه فرحان خميس شندى -  3

 قطاعى و جمله فاكهه و خضروات بيع// ليصبح النشاط مسمى تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 8732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو سعيد عادل خالد -  4

 مغلقه عبوات فى الزراعيه لالفات ومخصبات مبيدات بيع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 7392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو سعد شعبان تغريد -  5

 مفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 2092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عطيه زكريا سعد -  6

 تموينيه لهبقا

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 4376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسن محمد علي محمد -  7

 زراعيه ومخصبات مبيدات بيع:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 8858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكال احمد الكريم عبد الحليم عبد حسان -  1

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس مصطفى عبده منى -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى علوانى محمد محمود -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج قطب السعيد هويدا -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباله رجب الشحات ناصر -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد جبريل مازن محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 8867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى يوسف يوسف ضياء -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى اللطيف عبد ابراهيم شحاته -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحاج احمد محمد عاطف -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشوان منصور محمد السيده -  10

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النظامى الهادى عبد الهادى عبد احمد -  11

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل رمضان فوزى رامى -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 5941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى على فرحات على -  13

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدره هللا عبد محمود محمد نعمه -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوينات ابراهيم احمد جابر احمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى شلبى محمد احمد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 8869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور هوارى محمد فاروق محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 8906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على محمود مسعد احمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجميل احمد مسعود عمرو -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد مصطفى جمال -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمود محمد حوريه -  21

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد حسن ابراهيم ماجده -  22

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 8857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمادى سعد مبروك ايهاب -  23

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويب البربرى النضر ابو سعد مجدى -  24

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمد محمد خالد -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد رمضان احمد اسامه -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 8900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار توفيق هللا فتح محمد -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد محمد رمضان فاطمه -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه يوسف بصيلى ظريفه -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبده احمد المقصود عبد -  31

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 8903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوضه ابراهيم محمد منصور ابراهيم -  32

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس المكارم ابو صبحى اميره -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلو ابو على السيد على -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 8368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويره عطيه خميس مصطفى -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى احمد سالم ابراهيم -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد الطيف عبد الحق عبد التواب عبد -  37

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العساوى عساوى محمد هانى -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طقيشم محمد اللطيف عبد خميس -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعضشى محمد محمد محمد فؤاد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 8898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سعد محمد محمد -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 8868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو حسن سالمه شوقى -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 8656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهرش البدرى حسن محمد -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد مصطفى محمد -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميره حسيب الحميد عبد هيثم -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس على شحاته محمد شحاته -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البروه السيد خميس السيد -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد شحاته محمد ناجى -  48

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 8870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويب البربرى النضر ابو سعد محمد -  49

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو النجاه ابو محمد عماد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خله احمد محمد محمد احمد -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 8902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباله محمد محمد محمد اسماء -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى حسن احمد محمد -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 8865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر محمد مصطفى زاهر -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 8866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوانى على على محمد حسن -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن بيومى محمود المحسن عبد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد عطيه محمد -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 8905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبده احمد وسام -  58

 خاص: رالتأشي

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون حسن محمد عادل -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا على محمد شريف -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز حماده محمود على سحر -  62

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 8856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر مصطفى الجليل عبد السعيد هانى -  63

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد احمد صبحى -  64

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 8153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال حسنين عبده ممدوح طارق -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 8901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن ناصر -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 8904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوز احمد محمد مصطفى -  67

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الفيروز زبادى: الى 1434 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

   اكتوبر 6 خيوط: الى 7502 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  2

 وتجاره والتصدير لالستيراد كاندل: الى 8707 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  3

   الزراعيه والمخصبات المبيدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   6771:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و سراج بدوى محمد ابراهيم شركة   - 1

 عقد بموجب نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 03/ 19 فى رشيد 1700 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

 رشيد أ 2019 لسنة4797 رقم الفسخ

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   6771:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاها و سراج بدوى احمد فايزه شركة   - 2

 عقد بموجب نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 03/ 19 فى رشيد 1700 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

 رشيد أ 2019 لسنة4797 رقم الفسخ

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   6771:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و سراج بدوى محمد ابراهيم شركة   - 3

 عقد بموجب نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 03/ 19 فى رشيد 1700 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

 رشيد أ 2019 لسنة4797 رقم الفسخ

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   6771:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاها و سراج بدوى احمد فايزه شركة   - 4

 عقد بموجب نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 03/ 19 فى رشيد 1700 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

 رشيد أ 2019 لسنة4797 رقم الفسخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 2714، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية مصر موبيل اكسون شركة وكالء حميده محمد وورثة كشك حسن -  1

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190307،

 رأس تعديل تم 20190307،   تاريخ وفي 2714، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حميده حسن محمد محمد شركه -  2

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محطات فالترو و  المياه معدات جميع توريدات وتصديرو استيراد و لتجارة شريكه و باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  1

 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق  ، المياه محطات و فالتر و المياه معدات جميع توريد و تجارة  تضامن شركة ، المياه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303

 جميع توريد و تجارة  تضامن شركة ، المياه فالتر و المياه معدات جميع توريد و لتجارة شريكه و على محمد عمر محمد -  2

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق  ، المياه محطات و فالتر و المياه معدات

 تضامن شركة

 محطات فالترو و  المياه معدات جميع توريدات وتصديرو استيراد و لتجارة شريكه و باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  3

 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق  ، المياه محطات و فالتر و المياه معدات جميع توريد و تجارة  بسيطة توصية ، المياه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303

 جميع توريد و تجارة  بسيطة توصية ، المياه فالتر و المياه معدات جميع توريد و لتجارة شريكه و على محمد عمر محمد -  4

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق  ، المياه محطات و فالتر و المياه معدات

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محطات فالترو و  المياه معدات جميع توريدات وتصديرو استيراد و لتجارة شريكه و باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190303 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق ، المياه

 تاريخ وفي 7528   برقم قيدها سبق ، المياه فالتر و المياه معدات جميع توريد و لتجارة شريكه و على محمد عمر محمد -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190303

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و على محمد عمر محمد: الى 7528 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

 المياه فالتر و المياه معدات جميع توريد و لتجارة شريكه

 و على محمد عمر محمد: الى 7528 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190303:  ختاري فى  ،  -  2

 المياه فالتر و المياه معدات جميع توريد و لتجارة شريكه

 محمد وورثة كشك حسن: الى 2714 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190307:  تاريخ فى  ،  -  3

 مصر موبيل اكسون شركة وكالء حميده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حق( على محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد عمر محمد -  1

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره

 حق( على محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد عمر محمد -  2

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره

 حق( على محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد عمر محمد -  3

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره

 حق( على محمد عمر محمد - باظه عزيزال عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد عمر محمد -  4

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره

 محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  تضامن شركة  باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  5

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( على

 محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  تضامن شركة  باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  6

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( على

 محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  7

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( على

 محمد عمر محمد - باظه العزيز عبد محمد)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  باظه العاطى عبد العزيز عبد محمد -  8

 7528   برقم    20190303:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( على

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده حسن محمد محمد -  9

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده حسن محمد محمد -  10

   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك المنعم عبد محمد حسن -  11

2714 

   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك المنعم عبد محمد حسن -  12

2714 

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده محمد محمد فكرى -  13

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده محمد محمد فكرى -  14

   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حميده محمد محمد محمد -  15

2714 

   برقم    20190307:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حميده محمد محمد محمد -  16

2714 

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده حسن محمد محمد -  17

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده حسن محمد محمد -  18

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك المنعم عبد محمد حسن -  19

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك المنعم عبد محمد حسن -  20

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده محمد محمد فكرى -  21

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  شريك و مدير  بسيطة توصية  حميده محمد محمد فكرى -  22

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  متضامن شريك  بسيطة توصية  حميده محمد محمد محمد -  23

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض تحقيقمنهمال تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

 محمد محمد فكرى - كشك المنعم عبد محمد حسن)  وللشريكين  متضامن شريك  بسيطة توصية  حميده محمد محمد محمد -  24

 اغراضهاو ضمن و الشركه غرض منهمالتحقيق تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق( حميده

 تحقيقا و الشركه لصالح و باسم حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة مع التعامل منفردين او مجتمعين الحق لهما بعنوانهاو

 2714   برقم    20190307:  تاريخ ، الغراضها

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5312   برقم    20190303:  تاريخ ، 298  2020/ 01/ 31 الى يجدد 2015/ 01/ 31  شاكر ابو احمد محمد روضة -  1

 6099   برقم    20190304:  تاريخ ، 310  29/7/2017  البروه السالم عبد محمد حسان -  2

 6231   برقم    20190304:  تاريخ ، 306  2/2/2018  سالم حسنين ابراهيم سعد -  3

 6191   برقم    20190305:  تاريخ ، 213  11/12/2022 الى يجدد 11/12/2017  حميد احمد حسن فتحى -  4

 6526   برقم    20190306:  تاريخ ، 320  5/3/2019  الصعيدى محمد جالل على -  5

 4986   برقم    20190306:  تاريخ ، 317  28/10/2018  باشا احمد فوزى محمد -  6

 4296   برقم    20190306:  تاريخ ، 321  22/5/2016  قاسم حسن ابراهيم امل -  7

 2929   برقم    20190307:  تاريخ ، 330  2012/ 05/ 20 الى يجدد 2007/ 05/ 20 -ج  الردان محمد حسن ابراهيم -  8

 2929   برقم    20190307:  تاريخ ، 331  2017/ 05/ 20 الى يجدد 2012/ 05/ 20 -ج  الردان محمد حسن ابراهيم -  9

 2929   برقم    20190307:  تاريخ ، 332  2022/ 05/ 20 الى يجدد 2017 05/ 20 -ج  الردان محمد حسن ابراهيم -  10

 4805   برقم    20190307:  تاريخ ، 327  17/11/2012  السويسى حسن محمد غريب -  11

 4805   برقم    20190307:  تاريخ ، 328  17/11/2017  السويسى سنح محمد غريب -  12

 6022   برقم    20190310:  تاريخ ، 343  18/4/2017  جعفر العاطى عبد محمد احمد محمد -  13

 2635   برقم    20190310:  تاريخ ، 341  26/8/2011  قناوي احمد ابراهيم امل -  14
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