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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 11976 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني اللطيف عبد حامدمحمد محمود -  1

 بدر محمد عبدالجواد ناديه/  بملك - العنب صفط:  بجهة ، مواشي تربية

 اتيليه عن 12002 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحرقاوى عبدالعاطي علي اماني -  2

 المحرقاوى علي عبدالعاطي علي اميره/  بملك - سعيد بور شارع:  بجهة ،

 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم احمد االسالم شهاب -  3

 يوسف كامليا- وهم - حسين الحسيني مصطفي/  المرحوم ورثة/  بملك - المدارس شارع:  بجهة ، جاهزه مشروبات عن 12006

 الحسيني مصطفي حسام وكريمه وعصام طارق و محمد يدوى

:  بجهة ، مكتبه عن 11996 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الور محمود سعد ورده -  4

 عبدالعليم علي عبدالعيلم/  بملك - مغنين

 تبريد محطه عن 11135 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد مشحوت عزه -  5

 سعيد محمود على محمد/  بملك واقد بولين قناطر خليفه حافظ زبهع:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتجميد

 عن 11979 برقم 20190407 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القالوى على محمد بسيونى الحميد عبد -  6

 امين النبى عبد نظيمه/  بملك مسلم زاويه:  بجهة ، مواشى حظيره

 تبريد ثالجه عن 8071 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى عوض محمد عزه -  7

 الشيشينى زين محمد رائف/  بملك النجيله:  بجهة ، وفاكهه خضار

 صيانه عن 11967 برقم 20190402 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب الونيس عبد حصافى محمد -  8

 مصلحى هللا عبد ماهر عمرو/  بملك الرئيسيه المعركه قريه:  بجهة ، كامله غيار وقطع كهربائيه اجهزه

 ادوات عن 11968 برقم 20190402 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه سرور جابر ياسمين -  9

 يونس الفتاح عبد يونس/  بملك واقد:  بجهة ، كهربائيه

 مواشى مزعه عن 11960 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر حسين زغلول سعد -  10

 بدر العنين ابو حسين زغلول/  بملك العنب صفط قريه:  بجهة ،

 مبيدات عن 11961 برقم 20190401 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم علي مصطفي احمد -  11

 شلبي عبدالعاطي محمد عيد/  بملك - الزعفران قرية:  بجهة ، زراعيه

 مالبس عن 11989 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل عطيه سعيد ياسر -  12

 حسونه رجب المجيد عبد رجب/  بملك - التحرير شارع:  بجهة ، جاهزه

 12027 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد حسين الغنى عبد حسين حسام -  13

 الموجود عبد بيومى محمد الرحيم عبد/  بملك صفيه السيده شارع:  بجهة ، ايطالى مخبز عن

 عن 11997 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل الحكم عبد المالك عبد عادل -  14

 معن عبدالحليم محمود عبدالنبي/  بملك - خضر سيدى مسجد بجوار البالكوس - بولين كفر:  بجهة ، اسمنت تجارة

 عن 11981 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان العزيز عبد منير شريف -  15

 حسان العزيز عبد منير/  بملك النجيله:  بجهة ، عموميه مقاوالت
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توريدات عن 12011 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر زكريا محمد حليم -  16

 خضر زكريا محمد زكريا/  بملك الفوايد بولين:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 عن 12007 برقم 20190416 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحراوى قطب بسيونى جماالت -  17

 شلش على احمد ورثه/  بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه صيانه

 المواد تجاره عن 11992 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمد سعيد منى -  18

 البكارى القادر عبد على حسين/  بملك العيايشه:  بجهة ، الغذائيه

 المواد تجاره عن 11992 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمد سعيد منى -  19

 االسود المطلب عبد الظاهر عبد/  بملك الوطنى الحزب بشارع كائن فرع افتتاح:  بجهة ، الغذائيه

 بجهة ، فراشه عن 11969 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد احمد اسالم -  20

 على فهمى قدريه/  بملك واقد: 

 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور الرؤف عبد محمد الغيط ابو محمود -  21

 الرامى الحميد عبد طاهر/  بملك الكورنيش شارع:  بجهة ، غذائيه مواد توزيع عن 11958

 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزراعيه للتنميه الجيار)  الجيار عبداللطيف محمد عبداللطيف -  22

 الجيار محمد علي عبداللطيف محمد/  بملك - النجاح قرية:  بجهة ، زراعيه وبذور ومبيدات اسمده عن 11959 برقم 20190401

 ، مراتب بيع عن 11988 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ذكي جمعه محمد -  23

 طايل بدوى اسماعيل عبدالخالق عبير/  بملك - الطيريه:  بجهة

 عن 11987 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الرحمن عبد محمد رامى -  24

 عامر الرحمن عبد محمد/  بملك االشراف دست:  بجهة ، محمول اكسسوار

 بقاله عن 10934 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده يوسف الحجاج ابة حسن -  25

 احمد جوده يوسف الحجاج ابو/  بملك ناصر منشاه:  بجهة ، وتموين

 بقاله عن 10934 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده يوسف الحجاج ابو حسن -  26

 احمد جوده يوسف الحجاج ابو/  بملك ناصر منشاه:  بجهة ، وتموين

 عن 11998 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض الجليل عبد محمد الجليل عبد -  27

 داود مبروك سعد مبروك/  بملك خنيذه:  بجهة ، معدات وتاجير توريد

 عن 12005 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود احمد علي عبدالمولي محمود -  28

 بيعرا احمد شارع:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتجارة تصنيع عدا فيما)  جاهزه مالبس مصنع

 خضر سعيد اسالم/  بملك - مجاهد كفر

 استيراد عن 12026 برقم 20190423 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم عبدالموجود حمدى بليغ -  29

 غنيم عبدالموجود حمدى عماد/  بملك - ريه أبو منشأة:  بجهة ،(  والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في)  وتصدير

 عن 12025 برقم 20190423 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روميه محمود محمود خالد محمد -  30

 وخالد واحمد القادر عبد على فريده/  بملك شاهين عمر:  بجهة ، الحبوب وتجاره الزراعيه الحاصالت وتصدير استيراد مكتب

 روميه محمود محمود

 عن 11980 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  31

 ندا عبدالرحمن محجوب/  بملك - الحدين:  بجهة ،(  قانونا به المسموح حدود في)  تصدير مكتب

 عن 11980 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  32

 ندا عبدالرحمن محجوب/  بملك - الحدين:  بجهة ،(  قانونا به المسموح حدود في)  تصدير مكتب
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 معرض عن 11972 برقم 20190403 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدهللا موسى احمد محمد -  33

 سعدهللا موسى احمد هانى/  بملك النجاح:  بجهة ، بالتنقيط رى مستلزمات

 عن 11965 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير منصور يوسف سعد روبيل -  34

 السيد خضر سعيد اسالم/  بملك - مجاهد كفر:  بجهة ، اراضي استصالح مكتب

 تربيه عن 11977 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى رياض فهيم راقت -  35

 الشافعى فهيم رياض فهيم/  بملك العنب صفط:  بجهة ، مواشى

 تربيه عن 11977 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى رياض فهيم رافت -  36

 الشافعى فهيم رياض فهيم/  بملك العنب صفط:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 11985 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد على محمود -  37

 حجازى كمال رمضان/  بملك مغنين:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير

 عن 12023 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلقامى على عيد محمد انتصار -  38

 يعقوب الصافى شعبان ابراهيم/  بملك خربتا:  بجهة ، حيوانى انتاج مزرعه

 ، بقاله عن 12032 برقم 20190430 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحيى محمد محمد رجب جهاد -  39

 عيسى محمد الفتاح عبد حبشى/  بملك الحمراء ابيا:  بجهة

 عن 12008 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبداللطيف سعد جابر احمد -  40

 سعد عبداللطيف سعد جابر/  بملك - خنيزه كوبرى بجوار:  بجهة ، وتجميد تبريد مخازن

 بيع عن 12030 برقم 20190428 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سيف محمد ابراهيم شكرى -  41

 - حماده كوم طنطا موقف بجوار المحكمه خلف الفيروز شارع:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  كمبيوتر اجهزه مستلزمات

 الجمال عبدالعزيز حسن محمد/  بملك

 مركز عن 12013 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان النبى عبد امانى -  42

 عبد جالل الموجود عبد/  بملك بيبان:  بجهة ، الالزمه الترخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما مهارات وتنميه تطوير

 فرحات الموجود

 مالبس عن 11962 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العو محمد محمد محمود -  43

 العو محمد محمد صبحى/  بملك شريك كوم:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه

 مكتب عن 11975 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمود حسناء -  44

 حسن احمد الحميد عبد فرج/  بملك بولين كفر:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 12033 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد عيسى صبرى هشام -  45

 الخولى محمد عيسى صبرى/  بملك شابور:  بجهة ، ومقاوالت هندسى مكتب

 مخبز عن 12014 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكشكى سعد اسماعيل عمر -  46

 هللا خلف الرؤف عبد فتحى مطيع/  بملك 1 نمره سعيد بور شارع:  بجهة ، سياحى

 مدشة عن 11995 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك عبدالعزيز محمود محمد -  47

 هللا خلف حسن فرج الشحات/  بملك - ابوصماده قرية:  بجهة ، اعالف انتاج

 عن 11983 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطى عبد عويس البدرى محمد -  48

 المعطى عبد االلفى نبيل محمد/  بملك المدينه وسط العساكر شارع 83 رقم عقار:  بجهة ، خردوات

 ورشة عن 12019 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرياقوسي حسين عطيه نصر -  49

 حسين عطيه مداح طالل/  بملك - الهدى نور مدرسة خلف الجديده بدر شارع:  بجهة ، سيارات ميكانيكا
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مخبز عن 12028 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى محمد ابراهيم مصباح -  50

 عباده محمد ابراهيم/  بملك السادات شارع:  بجهة ، سياحى

 عن 11613 برقم 20190415 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشاد منصور محمود منصور وليد -  51

 حماد الغنى عبد العزيز عبد شوقى/  بملك 7 رقم قطعه الجديده بدر:  بجهة ، الطبيه واالجهزه للمستلزمات مكتب

 مزرعه عن 12010 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا جمال محمد اميره -  52

 الغنام محمود عبدالمحسن/  بملك - مليحه قرية:  بجهة ، مواشي

 11994 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنطلب عبد حميده المنطلب عبد مدحت -  53

 حميده سعيد محمد مروه/  بملك المسين:  بجهة ، مكتبيه ادوات عن

 تجاره عن 11982 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عماره محمد فتحى محمد -  54

 الحملى سليمان ابو محمود/  بملك صابر ام قريه:  بجهة ، والتصدير الزراعيه الحاصالت وتوريدات

:  بجهة ، مكتبه عن 12020 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدروي احمد فتح ليلي -  55

 الوهاب عبد الواحد عبد محمد طلعت/  بملك - دمشلى

 بيع عن 12000 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه اليزيد ابو حسن عزيز احمد -  56

 سالمه اليزيد ابو حسن عزيز/  بملك شابور:  بجهة ، مجمده دواجن

 انتاج مزرعه عن 11991 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكير سعيد جمال محمد -  57

 بكير احمد سعيد جمال/  بملك بريم:  بجهة ، حيوانى

 اعالف عن 12022 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم عبدالعزيز قاسم سامح -  58

 محمد بركات محمد فكرى/  بملك - شاهين عمر قرية:  بجهة ، دواجن ومستلزمات

 ادوات عن 12015 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سالمه حسن سمير -  59

 احمد السيد غريب خالد/  بملك - الثالثين شارع:  بجهة ، كهربائيه

 مطعم عن 11978 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرى سعيد عادل ناجي -  60

 االتوبيس موقف امام:  بجهة ، مشويات

 مخبز عن 12018 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلش عبدالغفار امين حمدى -  61

 شلش عبدالغفار امين امين/  بملك/  بريم:  بجهة ، طباقي

 عن 12017 برقم 20190418 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى المعداوى السيد الشربينى -  62

 على للرقابه العامه بالهيئه بذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 19 والمجموعه 36 فقره 6 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 حسين عطيه مداح طالل/  بملك الهدى نور مدرسه خلف الجديده بدر شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات

 بجهة ، تموين عن 12029 برقم 20190423 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد مبارك عبدهللا عبدهللا -  63

 علي ابراهيم فوزيه ورثة/  بملك - حمور زاوية: 

 عن 11966 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج العظيم عبد احمد العظيم عبد -  64

 هللا فرج العظيم عبد احمد مجدى/  بملك الفيروز قريه:  بجهة ، زراعيه صوب تركيب

:  بجهة ، بقاله عن 11984 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حمد بسيونى ماهر -  65

 هللا عبد حمد بسيونى خالد/  بملك الشرطه موكز بجوار الجمهوريه شارع

 عن 11970 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين ابوزيد الراعي مشوادى -  66

 دويدار احمد عبدالغفار محمد/  بملك - حراء قرية:  بجهة ، غاز مستودع



 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

 اجهزه عن 2665 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك الشفيع عبد على قدرى -  67

 الغمرى نبيه العدوى مياده/  بملك الطود مبارك زاويه مدخل:  بجهة ، منزليه وادوات كهربائيه

 معادن لحام عن 11964 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمد نصر -  68

 محمود محمد العال ابو حسن/  بملك -المرسي عبدالمجيد قريه:  بجهة ،

 حدايد عن 11990 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  مرسي محمد عبدالمعين منصور -  69

 دانيال نزهي انوار/  بملك - حسنين مجدى شارع:  بجهة ، وبويات

 عن 11971 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشلوفي عبداللطيف جمال محمود -  70

 سعدهللا مرسي احمد هاني/  بملك - الرئيسي النجاح شارع:  بجهة ، واسمده مبيدات بيع

 سوبر عن 12001 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد الحميد عبد محمود -  71

 عليوه ابراهيم هللا عبد ابراهيم/  بملك النجاح قريه:  بجهة ، ماركت

 عن 11993 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر ابو مرعي محمد خضر محمود -  72

 غريب عبدالخالق كامل محمد/  بملك - القديمه الدلتا شارع:  بجهة ، الوميتال تصنيع معرض

 عن 12016 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد حسن محمد احمد احمد حماده -  73

 هللا جاد احمد الفتاح عبد ايمن/  بملك السالم حى:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 مبيدات عن 11963 برقم 20190402 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحيى الغنى عبد هللا عبد فؤاد -  74

 العال عبد عبدالسالم حلمى حامد/  بملك التحرير مفارق الالقليمى الطريق:  بجهة ، ومخصبات واسمده زراعيه

 ، ترزى عن 12009 برقم 20190404 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح زيد ابو شحاته محمد -  75

 مرزوق اللطيف عبد محمد هانم/  بملك - المعركه:  بجهة

 مكتب عن 12012 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد العال عبد ابراهيم -  76

 العال عبد السيد العال عبد محمد/  بملك مغنين:  بجهة ، تصدير

 تجاره عن 12024 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى متولى محمد اسالم -  77

 روميه محمود محمود وخالد واحمد القادر عبد على فريده/  بملك شاهين عمر:  بجهة ، الحبوب وتجاره الزراعيه المحاصيل

 مزرعه عن 10239 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كحيل حسن محمود على -  78

 كحيل حسن محمود حسن/  بملك دمتيوه كفر كحيل عزبه:  بجهة ، حيوانى انتاج

 بقاله عن 11974 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكشكى السيد السيد عثمان السيد -  79

 ابراهيم احمد محمد/  بملك التحرير شارع:  بجهة ،

 عن 11973 برقم 20190404 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى احمد احمد صالح شيماء -  80

 حسين محمد محروس كامل/  بملك النجاح:  بجهة ، قصب عصير

 عن 12003 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر رشوان محمود حنفى محمد -  81

 رشوان محمد الدين نور/  بملك سالمون كفر:  بجهة ، تبريد مخازن

 محطه عن 12004 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماجور احمد بكر ابراهيم -  82

 احمد السعود ابو الفتاح عبد نجاح/  بملك شاهين عمر:  بجهة ، السيارات وخدمه التموين

 عن 12031 برقم 20190428 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواق عبدالحميد عصام كريم -  83

 السواق رجب احمد رضا/  بملك - الجمهوريه شارع من متفرع السوق شارع:  بجهة ، وخردوات حريمي اكسسوار

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الصحه ومبيدات والحشريه الزراعيه والمبيدات االسمده وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشريكه محمد علي محمود هيثم/  شركه -  1

 بيع - هدم)  العقارى االستثمار - 3  والبور الصحراويه االراضى واستزراع استصالح - 2 االزمه التراخيص استخراج بعد العامه

 الزراعيه والمبيدات االسمده وتوزيع تجارة عن ، 12021 برقم 20190421 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس(   بناء -

 - 3  والبور الصحراويه االراضى واستزراع استصالح - 2 االزمه التراخيص استخراج بعد العامه الصحه ومبيدات والحشريه

 صبره حسين محمود ياسر/  بملك - النجاح قرية:  بجهة ،(  بناء - بيع - هدم)  العقارى االستثمار

   مالها ،رأس  سماكواال المجمده اللحوم بيع  ،  شركة   واالسماك المجمده اللحوم لبيع وشريكه الشيخ فريد شركه -  2

 فريد خالد/  بملك - الثوره شارع:  بجهة ، واالسماك المجمده اللحوم بيع عن ، 11986 برقم 20190407 فى ،قيدت 5000.000

 الشيخ علي

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   4099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دويدار احمد الغفار عبد محمد   - 1

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   7705:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنب ابو محمد محمد مصطفى   - 2

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   11814:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصير الفتاح عبد سعيد محمد   - 3

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   6118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبي محمد عبدهللا خالد   - 4

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   11288:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس احمد سعد عاطف امين   - 5

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   2369:  برقم قيده سبق  ،  فرد اجرت  ،  النجار الحميد عبد كامل محى   - 6

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   7690:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد احمد سيد احمد سهير   - 7

 النشاط وانعدام التجارة لتك شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   9198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على اللطيف عبد محمد احمد   - 8

 الرئيسى المحل على النشاط واقتصار الفرع الغاء

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   1355:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوفل موسى فهيمه   - 9

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   10902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان مصطفى على محمد احمد   - 10

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود  عبدالغنى  منير   منتصر   - 11

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   11454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفيل حلمي عبدالمنعم محمد   - 12

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   6148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لبده العزيز عبد محمد سامي   - 13

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   3334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شومان  اسماعيل  محمود حمدى   - 14

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   1604:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لبده عبدالعزيز محمد سامى   - 15

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   7003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الساعدي حمد سعيد اكرم   - 16

 نهائيا التجاره اترك

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   10362:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده احمد محمد حماده   - 17

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   11880:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعفان عبدالعزيز محمد عادل   - 18

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   9697:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنيش القادر عبد محمد شاكر   - 19

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   7197:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد اسماعيل سميحه   - 20

 النشاط وانعدام التجارة لتركها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   11750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبروك مصطفي غريب مصطفي   - 21

 النشاط وانعدام التجارة لتركه شطب  السجل

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   11413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلمان هللا فتح مصطفى هللا فتح عبير   - 22

 النشاط وانعدام التجارة لترك  شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   7276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رصد السيد المطلب عبد سالمه   - 23

 التجارة لترك شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  8482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دسوقى الرؤف عبد هللا فتح رشاد -  1

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  11594 برقم قيده سبق ،، ردف تاجر  المصرى الغفارمحمد عبد احمد هند -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  9614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم المالك عبد محمود شعبان همام -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  4527 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بساده رزق ويصا ايمن -  4

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  11286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسل ابو احمد عاطف احمد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  9328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماره ابو القادر عبد احمد وحيد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  12000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه اليزيد ابو حسن عزيز احمد -  7

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  5040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  3024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود  فتحى  محمد -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  11861 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان احمد على المحمدى سماح -  10

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

 المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  9360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد مبارك اللطيف عبد سعيد محمد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  7995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاصى ابو احمد الهادى عبد احمد -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  9950 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم العزيز عبد سمير محمد -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  11152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان الحميد عبد سليمان محمد -  14

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  4339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هويدى الخالق عبد صدقى سعاد -  15

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العو محمد محمد محمود -  1

 العو محمد محمد صبحى/  بملك شريك كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 9633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد حمدى احمد -  2

 البحر شارع من التحرير بشارع الكائن  الفرع الغاى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر حسين زغلول سعد -  3

 بدر العنين ابو حسين زغلول/  بملك العنب صفط قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم علي مصطفي احمد -  4

 شلبي عبدالعاطي محمد عيد/  بملك - الزعفران قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد مشحوت عزه -  5

  سعيد محمود علي محمد/  بملك - واقد.  بولين قناطر بجوار خليفه عزبةحافظ/ بناحيه - اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الرؤف عبد محمد الغيط ابو محمود -  6

  الرامى الحميد عبد طاهر/  بملك الكورنيش شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 11959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزراعيه للتنميه الجيار)  الجيار عبداللطيف محمد عبداللطيف -  7

 الجيار محمد علي عبداللطيف محمد/  بملك - النجاح قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد مشحوت عزه -  8

 سعيد محمود على محمد/  بملك واقد بولين قناطر خليفه حافظ عزبه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد اسالم -  9

  على فهمى قدريه/  بملك واقد ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه سرور جابر ياسمين -  10

  يونس الفتاح عبد يونس/  بملك واقد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب الونيس عبد حصافى محمد -  11

 مصلحى هللا عبد ماهر عمرو/  بملك الرئيسيه المعركه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 12023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلقامى على عيد محمد انتصار -  12

  يعقوب الصافى شعبان ابراهيم/  بملك خربتا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11965    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، غبلاير منصور يوسف سعد روبيل -  13

 السيد خضر سعيد اسالم/  بملك - مجاهد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى الغنى عبد هللا عبد فؤاد -  14

 العال عبد عبدالسالم حلمى حامد/  بملك التحرير مفارق الالقليمى الطريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين ابوزيد الراعي مشوادى -  15

 دويدار احمد عبدالغفار محمد/  بملك - حراء قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فرج العظيم عبد احمد العظيم عبد -  16

  هللا فرج العظيم عبد احمد مجدى/  بملك الفيروز قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمد نصر -  17

 محمود محمد العال ابو حسن/  بملك -المرسي عبدالمجيد 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 20190403 تاريخ وفي 11971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلوفي عبداللطيف جمال محمود -  18

 سعدهللا مرسي احمد هاني/  بملك - الرئيسي النجاح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 11972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا موسى احمد محمد -  19

  سعدهللا موسى احمد هانى/  بملك النجاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 11976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني اللطيف عبد حامدمحمد محمود -  20

 بدر محمد عبدالجواد ناديه/  بملك - العنب صفط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 12009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيد ابو شحاته محمد -  21

 مرزوق اللطيف عبد محمد هانم/  بملك - المعركه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد احمد صالح شيماء -  22

 حسين محمد محروس كامل/  بملك النجاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكشكى السيد السيد عثمان السيد -  23

  ابراهيم احمد محمد/  بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى رياض فهيم راقت -  24

  الشافعى فهيم رياض فهيم/  بملك العنب صفط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى رياض فهيم رافت -  25

  الشافعى فهيم رياض فهيم/  بملك العنب صفط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمود حسناء -  26

  حسن احمد الحميد عبد فرج/  بملك بولين كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 5040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  27

  ثمانع المقصود عبد محمد ابراهيم/  بملك العنب صفط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان العزيز عبد منير شريف -  28

  حسان العزيز عبد منير/  بملك النجيله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد على محمود -  29

  حجازى كمال رمضان/  بملك مغنين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمد بسيونى ماهر -  30

  هللا عبد حمد بسيونى خالد/  بملك الشرطه موكز بجوار الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى سعيد عادل ناجي -  31

 االتوبيس موقف امام ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى على محمد بسيونى الحميد عبد -  32

  امين النبى عبد نظيمه/  بملك مسلم زاويه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلى عبد عويس البدرى محمد -  33

  المعطى عبد االلفى نبيل محمد/  بملك المدينه وسط العساكر شارع 83 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد عويس البدرى محمد -  34

  المعطى عبد االلفى نبيل محمد/  بملك المدينه وسط العساكر شارع 83 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  35

 ندا عبدالرحمن محجوب/  بملك - الحدين ،:   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 20190407 تاريخ وفي 11980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  36

 ندا عبدالرحمن محجوب/  بملك - الحدين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 11982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عماره محمد فتحى محمد -  37

  الحملى سليمان ابو محمود/  بملك صابر ام قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 11990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد عبدالمعين منصور -  38

 دانيال نزهي انوار/  بملك - حسنين مجدى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 11989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عطيه سعيد ياسر -  39

 حسونه رجب المجيد عبد رجب/  بملك - التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الصاوى احمد ابراهيم -  40

  العلقامى القادر عبد شفيق احمد/  بملك القبلى المزلقان شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 11988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ذكي جمعه محمد -  41

 طايل بدوى اسماعيل عبدالخالق عبير/  بملك - الطيريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 11987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الرحمن عبد محمد رامى -  42

 عامر الرحمن عبد محمد/  بملك االشراف دست ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 9614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم المالك عبد محمود شعبان همام -  43

 القصاص القادر عبد محمود/  بملك االجتماعى النادى امام الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 10881    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، سليم ناجى شعبان محمد -  44

 قنوم حامد صبرى احمد مها/  بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكير سعيد جمال محمد -  45

  بكير احمد سعيد جمال/  بملك بريم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 10239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كحيل حسن محمود على -  46

  كحيل حسن محمود حسن/  بملك دمتيوه كفر كحيل عزبه بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 10239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كحيل حسن محمود على -  47

  كحيل حسن محمود حسن/  بملك دمتيوه كفر كحيل عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد سعيد منى -  48

 البكارى القادر عبد على حسين/  بملك العيايشه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد سعيد منى -  49

  االسود المطلب عبد الظاهر عبد/  بملك الوطنى الحزب بشارع كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عبدالعزيز محمود محمد -  50

 هللا خلف حسن فرج الشحات/  بملك - ابوصماده قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر ابو مرعي محمد خضر محمود -  51

 غريب عبدالخالق كامل محمد/  بملك - القديمه الدلتا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد سعيد منى -  52

  االسود المطلب عبد الظاهر عبد/  بملك الوطنى الحزب شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 11994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطلب عبد حميده المنطلب عبد مدحت -  53

  حميده سعيد محمد مروه/  بملك المسين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190410 تاريخ وفي 11996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الور محمود سعد ورده -  54

 عبدالعليم علي عبدالعيلم/  بملك - مغنين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 9264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الحديد ابو سعيد خالد -  55

 عمر الحديد ابو سعيد خالد/  بملك النطرون بوادى الصناعيه المنطقه الثانيه المرحله ج 70 رقم القطعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 11997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الحكم عبد المالك عبد عادل -  56

 معن عبدالحليم محمود عبدالنبي/  بملك - خضر سيدى مسجد بجوار البالكوس - بولين كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد الحميد عبد محمود -  57

  عليوه ابراهيم هللا عبد ابراهيم/  بملك النجاح قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه اليزيد ابو حسن عزيز احمد -  58

  سالمه اليزيد ابو حسن عزيز/  بملك شابور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحرقاوى عبدالعاطي علي اماني -  59

 المحرقاوى علي عبدالعاطي علي اميره/  بملك - سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 9198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اللطيف عبد محمد احمد -  60

  سليمان محمد الغفور عبد/  بملك عرابى احمد قريه العام االسفلت طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 9198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اللطيف عبد محمد احمد -  61

  الرئيسى المحل على النشاط واقتصار الفرع الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 11998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الجليل عبد محمد الجليل عبد -  62

  داود مبروك سعد مبروك/  بملك خنيذه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر رشوان محمود حنفى محمد -  63

  رشوان محمد الدين نور/  بملك سالمون كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماجور احمد بكر ابراهيم -  64

  احمد السعود ابو الفتاح عبد نجاح/  بملك شاهين عمر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 9198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اللطيف عبد محمد احمد -  65

 فرج احمد احمد محمود/  بملك النجاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 11613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد منصور محمود منصور وليد -  66

 حماد عبدالغني عبدالعزيز شوقي/  الدكتور/  بملك -الجديده بدر 7 رقم قطعه اخربناحيه رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود احمد علي عبدالمولي محمود -  67

 خضر سعيد اسالم/  بملك - مجاهد كفر عرابي احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 11613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد منصور محمود منصور وليد -  68

  حماد الغنى عبد العزيز عبد شوقى/  بملك 7 رقم قطعه الجديده بدر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم محمد عبدالمنعم احمد االسالم شهاب -  69

 محمد يدوى يوسف كامليا- وهم - حسين الحسيني مصطفي/  المرحوم ورثة/  بملك - المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الحسيني مصطفي حسام وكريمه وعصام طارق و

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 2665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك الشفيع عبد على قدرى -  70

  الغمراوى نبيه العدوى مياده/  بملك الطود - مبارك زاويه بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى قطب بسيونى جماالت -  71

 شلش على احمد ورثه/  بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبداللطيف سعد جابر احمد -  72

 سعد عبداللطيف سعد جابر/  بملك - خنيزه كوبرى بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 2665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك الشفيع عبد على قدرى -  73

 الغمرى نبيه العدوى مياده/  بملك الطود مبارك زاويه مدخل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد العال عبد ابراهيم -  74

 العال عبد السيد العال عبد محمد/  بملك مغنين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان النبى عبد امانى -  75

  فرحات الموجود عبد جالل الموجود عبد/  بملك بيبان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر زكريا محمد حليم -  76

  خضر زكريا محمد زكريا/  بملك الفوايد بولين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكشكى سعد اسماعيل عمر -  77

  هللا خلف الرؤف عبد فتحى مطيع/  بملك 1 نمره سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا جمال محمد اميره -  78

 الغنام محمود عبدالمحسن/  بملك - مليحه قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد حسن محمد احمد احمد حماده -  79

  هللا جاد احمد الفتاح عبد ايمن/  بملك السالم حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سالمه حسن سمير -  80

 احمد السيد غريب خالد/  بملك - الثالثين شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى المعداوى السيد الشربينى -  81

  حسين عطيه مداح طالل/  بملك الهدى نور مدرسه خلف الجديده بدر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 12018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش عبدالغفار امين حمدى -  82

 شلش عبدالغفار امين امين/  بملك/  بريم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 9950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد سمير محمد -  83

 عياد احمد الاله عبد ايمن/  بملك -عياد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 12022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعزيز قاسم سامح -  84

 محمد بركات محمد فكرى/  بملك - شاهين عمر قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 12020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدروي احمد فتح ليلي -  85

 الوهاب عبد الواحد عبد محمد طلعت/  بملك - دمشلى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 12019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرياقوسي حسين عطيه نصر -  86

 حسين عطيه مداح طالل/  بملك - الهدى نور مدرسة خلف هالجديد بدر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يوسف الحجاج ابة حسن -  87

  احمد جوده يوسف الحجاج ابو/  بملك ناصر منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يوسف الحجاج ابو حسن -  88

  احمد جوده يوسف الحجاج ابو/  بملك ناصر منشاه ،:   الـتأشير



 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 20190422 تاريخ وفي 8071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عوض محمد عزه -  89

  الشيشينى زين محمد رائف/  بملك النجيله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة يوسف الحجاج ابو حسن -  90

  احمد جوده يوسف الحجاج ابو/  بملك ناصر منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عوض محمد عزه -  91

  الشيشينى زين محمد رائف/  بملك النجيله بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد مبارك عبدهللا عبدهللا -  92

 علي ابراهيم فوزيه ورثة/  بملك - حمور زاوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى متولى محمد اسالم -  93

  روميه محمود محمود وخالد واحمد القادر عبد على فريده/  بملك شاهين عمر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسين الغنى عبد حسين حسام -  94

 الموجود عبد بيومى محمد الرحيم عبد/  بملك صفيه السيده شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدالموجود حمدى بليغ -  95

 غنيم عبدالموجود حمدى عماد/  بملك - ريه أبو منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه محمود محمود خالد محمد -  96

  روميه محمود محمود وخالد واحمد القادر عبد على فريده/  بملك شاهين عمر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد ابراهيم مصباح -  97

 عباده محمد ابراهيم/  بملك السادات شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 12031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواق عبدالحميد عصام كريم -  98

 السواق رجب احمد رضا/  بملك - الجمهوريه شارع من متفرع السوق شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 12030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف محمد ابراهيم شكرى -  99

 الجمال عبدالعزيز حسن محمد/  بملك - حماده كوم طنطا موقف بجوار المحكمه خلف الفيروز شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى محمد محمد رجب جهاد -  100

  عيسى محمد الفتاح عبد حبشى/  بملك الحمراء ابيا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عيسى صبرى هشام -  101

  الخولى محمد عيسى صبرى/  بملك شابور ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 5040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  1

 بقاله

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 3698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى احمد  احمد محمود -  2

 زراعيه التحاص وتعبئه وفرز:  التأشير



 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 تم20190408 تاريخ وفي 10881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم ناجى شعبان محمد -  3

 سياحى مخبز

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 5739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني هاشم محمد امل -  4

 والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس تجاره عدا فيما مالبس تجاره

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 11302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكاروس كامل غبرانيوس منتصر -  5

 ومفروشات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 2665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك الشفيع عبد على قدرى -  6

 التصدير العمال مكتب:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 11928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطرش احمد الحليم عبد ابراهيم محمد -  7

 مطاعم ولوازم وتغليف تعبئه مواد:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزاوى السميع عبد السيد حامد سعيده -  8

 االلبان وانتاج:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 9950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد سمير محمد -  9

 توك توك اكسسوار بيع:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 10181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امام رضا امام -  10

 محمول اجهزه بيع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 11995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عبدالعزيز محمود محمد -  11

 اعالف انتاج مصنع:  شيرالتأ

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 11973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد احمد صالح شيماء -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود احمد علي عبدالمولي محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 12020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدروي احمد فتح ليلي -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 11990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد عبدالمعين منصور -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان النبى عبد امانى -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 11987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الرحمن عبد محمد رامى -  6

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 12009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيد ابو شحاته محمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 12018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش عبدالغفار امين حمدى -  8

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى على محمد بسيونى الحميد عبد -  9

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عيسى صبرى هشام -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 12022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعزيز قاسم سامح -  11

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم محمد عبدالمنعم احمد االسالم شهاب -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 11975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمود حسناء -  13

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 11959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزراعيه للتنميه الجيار)  الجيار عبداللطيف محمد عبداللطيف -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 10239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كحيل حسن محمود على -  15

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فرج العظيم عبد احمد العظيم عبد -  16

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد العال عبد ابراهيم -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير منصور يوسف سعد روبيل -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر زكريا محمد حليم -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد سعيد منى -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 11989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عطيه سعيد ياسر -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 12031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواق عبدالحميد عصام كريم -  22

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  23

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11980   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن -  24

 خاص: التأشير وصف، 



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى متولى محمد اسالم -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 11960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر حسين زغلول سعد -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 11972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا موسى احمد محمد -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 11974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكشكى السيد السيد عثمان السيد -  28

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 11613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد منصور محمود منصور وليد -  29

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 12019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرياقوسي حسين عطيه نصر -  30

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 11958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الرؤف عبد محمد الغيط ابو محمود -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسين الغنى عبد حسين حسام -  32

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد ابراهيم مصباح -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 11996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الور محمود سعد ورده -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عبدالعزيز محمود محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلى عبد عويس البدرى محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد عويس البدرى محمد -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمد بسيونى ماهر -  38

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد حسن محمد احمد احمد حماده -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 12008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبداللطيف سعد جابر احمد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 11977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى رياض فهيم راقت -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 11977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى رياض فهيم رافت -  42

 خاص: التأشير



 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 تم20190423 تاريخ وفي 12026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدالموجود حمدى بليغ -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان العزيز عبد منير شريف -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عماره محمد فتحى محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 11997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الحكم عبد المالك عبد عادل -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى الغنى عبد هللا عبد فؤاد -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين ابوزيد الراعي مشوادى -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 10934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يوسف الحجاج ابة حسن -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 10934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يوسف الحجاج ابو حسن -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه سرور جابر ياسمين -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحرقاوى عبدالعاطي علي اماني -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمد نصر -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 11962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العو محمد محمد محمود -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سالمه حسن سمير -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر رشوان محمود حنفى محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 11135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد مشحوت عزه -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 2665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك الشفيع عبد على قدرى -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد اسالم -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد سعيد منى -  60

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عوض محمد عزه -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى محمد محمد رجب جهاد -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 12030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف محمد ابراهيم شكرى -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه اليزيد ابو حسن عزيز احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر ابو مرعي محمد خضر محمود -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 12023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلقامى على عيد محمد انتصار -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى سعيد عادل ناجي -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد الحميد عبد محمود -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد على محمود -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 9950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد سمير محمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 11961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم علي مصطفي احمد -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكشكى سعد اسماعيل عمر -  72

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 11998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الجليل عبد محمد الجليل عبد -  73

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا جمال محمد اميره -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب الونيس عبد حصافى محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه محمود محمود خالد محمد -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكير سعيد جمال محمد -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماجور احمد بكر ابراهيم -  78

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 11988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ذكي جمعه محمد -  79

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 11976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني اللطيف عبد حامدمحمد محمود -  80

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطلب عبد حميده المنطلب عبد مدحت -  81

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد مبارك عبدهللا عبدهللا -  82

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12017   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى المعداوى السيد الشربينى -  83

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 12007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى قطب بسيونى جماالت -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 11971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلوفي عبداللطيف جمال محمود -  85

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190421 تاريخ وفي 9950   برقم قيده سبق  ، تاجر ، ابراهيم العزيز عبد سمير محمد -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للبقاله مارلبورو: الى 10272 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  1

   شمس: الى 3024 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  2

   للسيارات الحمد معرض: الى 11845 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  3

   العلى عبد عويس البدرى محمد: الى 11983 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  4

   ابراهيم العزيز عبد سمير محمد: الى 9950 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  5

   اليوجد: الى 9950 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  6

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو



 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

 ،   5493:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  مصريه مساهمه شركه واالعالف والداجني الزراعي لالستثمار المباركه   - 7

 لالسثتمار المباركه لشركه عاديه الغير العامه الجمعيه اجتماع محضر بموجب  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى

 االختصاص بجهه قيده واعادة السجل شطب تم -- مصريه مساهمه شركه واالعالف والداجني الزراعي

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   4029:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه  ايوب منير هانى شركه   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم - 2019 لسنة 1939 برقم توقيعاته علي مصدق شركه حل عقد بموجب  السجل

 وفى ،   1262:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة   - 9

 الشركه لحل الفرع شطب  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ

 وفى ،   1262:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة   - 10

 الشركه لحل الفرع شطب  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ

 تم   20190410 تاريخ وفى ،   1262:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه   - 11

 الشركه قبل عليه وبما له بما شريك كل تخالص بعد التابع والفرع نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190410 تاريخ وفى ،   1262:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاهو اسماعيل على ابراهيم محمد شركه   - 12

 الشركه قبل عليه وبما له بما شريك كل تخالص بعد التابع والفرع نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190423 تاريخ وفى ،   6005:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها نصر محمد عبدهللا سهام شركه   - 13

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 10283، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 10283، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  2

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 10283، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 10283، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  4

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190408،   تاريخ وفي 3970، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمود عطيه/  شركه -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس يصبحل المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20190408،   تاريخ وفي 3970، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالعزيز حلمى محمد الدين صالح شركه -  6

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم 20190408،   تاريخ وفي 3970، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود عطيه/  شركه -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20190408،   تاريخ وفي 3970، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالعزيز حلمى محمد الدين صالح شركه -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل



 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

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 1262، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  9

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 1262، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  10

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 10973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حمدان الرؤف عبد العزيز عبد محمد/  شركه -  11

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 10283    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  1

 النساجون اعال العال برج الشاذلى السالم عبد شارع1 رقم عقار( 1) دمنهور بمدينه فرع اثنان عدد افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

  هللا عبد ارض شارع 3 رقم عقار( 2) الشرقيون

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 10283    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  2

 اعال العال برج الشاذلى السالم عبد شارع1 رقم عقار( 1) دمنهور بمدينه فرع اثنان عدد افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  هللا عبد ارض شارع 3 رقم عقار( 2) الشرقيون النساجون

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 10283    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  3

 النساجون اعال العال برج الشاذلى السالم عبد شارع1 رقم عقار( 1) دمنهور بمدينه فرع اثنان عدد افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

  هللا عبد ارض شارع 3 رقم عقار( 2) الشرقيون

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 10283    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  4

 اعال العال برج الشاذلى السالم عبد شارع1 رقم عقار( 1) دمنهور بمدينه فرع اثنان عدد افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  هللا عبد ارض شارع 3 رقم عقار( 2) الشرقيون النساجون

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 1262    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  5

  شاهين عمر بناحيه الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 1262    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  6

  شاهين عمر بناحيه الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الزراعيه الحاصالت وتعبئه وتجهيز وتنقيه وغربله وفرز والتصدير يراداالست  بسيطة توصية ، وشركاه محمود عطيه/  شركه -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق  ، للتصدير والحقليه

 وتجهيز وتنقيه وغربله وفرز والتصدير االستيراد  بسيطة توصية ، وشريكته عبدالعزيز حلمى محمد الدين صالح شركه -  2

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق  ، للتصدير والحقليه الزراعيه الحاصالت وتعبئه

 بسيطة توصية:  التأشير



 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

 الزراعيه الحاصالت وتعبئه وتجهيز وتنقيه وغربله وفرز والتصدير االستيراد  تضامن شركة ، وشركاه محمود عطيه/  شركه -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق  ، للتصدير والحقليه

 وتجهيز وتنقيه وغربله وفرز والتصدير االستيراد  تضامن شركة ، وشريكته عبدالعزيز حلمى محمد الدين صالح شركه -  4

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق  ، للتصدير والحقليه الزراعيه الحاصالت وتعبئه

 تضامن شركة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190403 تاريخ وفي 10283   برقم قيدها سبق ، وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  1

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190403 تاريخ وفي 10283   برقم قيدها سبق ، وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمود عطيه/  شركه -  3

 بسيطة توصية

 الكيان تعديل تم20190408 تاريخ وفي 3970   برقم قيدها سبق ، وشريكته عبدالعزيز حلمى محمد الدين صالح شركه -  4

 بسيطة توصية :التأشير وصف،   القانونى

 تم20190410 تاريخ وفي 1262   برقم قيدها سبق ، االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

،   القانونى الكيان تعديل تم20190410 تاريخ وفي 1262   برقم قيدها سبق ، وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمود عطيه/  شركه: الى 3970 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190408:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 محمود عطيه/  شركه: الى 3970 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 من خليل محمد شعبان محمد)  ىالموص الشريك تخارج))))   متضامن شريك  تضامن شركة  النجار جابر احمد سيد حسام -  1

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه

 من خليل محمد شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  تضامن شركة  النجار جابر احمد سيد حسام -  2

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه

 من خليل محمد شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  بسيطة توصية  النجار جابر احمد سيد حسام -  3

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه

 من خليل محمد شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  بسيطة توصية  النجار جابر احمد سيد حسام -  4

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه

 شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  بسيطة توصية  فخرالدين الشافى عبد الفتاح عبد الرازق عبد -  5

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من خليل محمد

 شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  بسيطة توصية  فخرالدين الشافى عبد الفتاح عبد الرازق عبد -  6

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من يلخل محمد

 شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  تضامن شركة  فخرالدين الشافى عبد الفتاح عبد الرازق عبد -  7

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من خليل محمد

 شعبان محمد)  الموصى الشريك تخارج))))   متضامن شريك  تضامن شركة  فخرالدين الشافى عبد الفتاح عبد الرازق عبد -  8

 10283   برقم    20190403:  تاريخ ،((((  الشركه قبل من حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من خليل محمد

 منفردا الحق وللمدير والتوقيع االداره حق وله ومدير شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  المجيد عبد السيد محمود عطيه -  9

 مدير تعين فى الحق له وايضا الحكوميه الجهات وكافه البنوك مع الشركه معامالت جميع على التوقيع فى شخص اى تفويض فى

 ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق وله الشركه وغرض اسم تحت ديرالم اختصاصات جميع له يكون مسئول

 ، بالشركه موصين شركاء الى محمود امين ساميه/  والشريكه العزيز عبد حلمى محمود الدين صالح/  الشركاء صفه تعديل(( 2))

 3970   برقم    20190408:  تاريخ

 منفردا الحق وللمدير والتوقيع االداره حق وله ومدير شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  المجيد عبد السيد محمود عطيه -  10

 مدير تعين فى الحق له وايضا الحكوميه الجهات وكافه البنوك مع الشركه معامالت جميع على التوقيع فى شخص اى تفويض فى

 ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق وله الشركه وغرض اسم تحت المدير اختصاصات جميع له يكون مسئول

 ، بالشركه موصين شركاء الى محمود امين ساميه/  والشريكه العزيز عبد حلمى محمود الدين صالح/  الشركاء صفه تعديل(( 2))

 3970   برقم    20190408:  تاريخ

 منفردا الحق وللمدير والتوقيع االداره حق وله ومدير شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  المجيد عبد السيد محمود عطيه -  11

 مدير تعين فى الحق له وايضا الحكوميه الجهات وكافه البنوك مع الشركه معامالت جميع على التوقيع فى شخص اى تفويض فى

 ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق وله الشركه وغرض اسم تحت المدير اختصاصات جميع له يكون مسئول

 ، بالشركه موصين شركاء الى محمود امين ساميه/  والشريكه العزيز عبد حلمى محمود الدين صالح/  الشركاء صفه تعديل(( 2))

 3970   برقم    20190408:  تاريخ

 منفردا الحق وللمدير والتوقيع االداره حق وله ومدير شريك  شريك و مدير  تضامن شركة  المجيد عبد السيد محمود عطيه -  12

 مدير تعين فى الحق له وايضا الحكوميه الجهات وكافه البنوك مع الشركه معامالت جميع على التوقيع فى شخص اى تفويض فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق وله الشركه وغرض اسم تحت المدير اختصاصات جميع له يكون مسئول

 ، بالشركه موصين شركاء الى محمود امين ساميه/  والشريكه العزيز عبد حلمى محمود الدين صالح/  الشركاء صفه تعديل(( 2))

 3970   برقم    20190408:  تاريخ

 تخالص ان بعد هللا عبد عطيه  المصلحي  عطيه/  الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  المصلحي عطيه جالل -  13

:  تاريخ ، موصي شريك الي متضامن شريك من احمد عبدالوهاب محمد/   الشريك صفة تعديل ---  الشركه قبل عليه وبما له بما

 1262   برقم    20190410

 تخالص ان بعد هللا عبد عطيه  المصلحي  عطيه/  الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  المصلحي عطيه جالل -  14

:  تاريخ ، موصي شريك الي متضامن شريك من احمد عبدالوهاب محمد/   الشريك صفة تعديل ---  الشركه قبل عليه وبما له بما

 1262   برقم    20190410

 تخالص ان بعد هللا عبد عطيه  المصلحي  عطيه/  الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  المصلحي عطيه سامي -  15

:  تاريخ ، موصي شريك الي متضامن شريك من احمد عبدالوهاب محمد/   الشريك صفة تعديل ---  الشركه قبل عليه وبما له بما

 1262   برقم    20190410

 تخالص ان بعد هللا عبد عطيه  المصلحي  عطيه/  الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  المصلحي عطيه سامي -  16

:  تاريخ ، موصي شريك الي متضامن شريك من احمد الوهابعبد محمد/   الشريك صفة تعديل ---  الشركه قبل عليه وبما له بما

 1262   برقم    20190410

 للشركين الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الشافعى مبروك مصطفى -  17

 والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهما الغير مع علقاتها فى الشركه ويمثال مجتمعين او منفردين المتضامنين

 البنوك مع الماليه والمعامالت والخاص العام االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها

 العقارى الشهر امام الشركه والغراض الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف

 10973   برقم    20190414:  تاريخ ، واما ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهما

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  حمدان الرؤف عبد العزيز عبد محمد -  18

 الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهما الغير مع علقاتها فى الشركه ويمثال مجتمعين او منفردين المتضامنين للشركين

 مع الماليه والمعامالت والخاص العام االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها والتعامل

 الشهر امام الشركه والغراض الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك

 10973   برقم    20190414:  تاريخ ، واما ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهما العقارى

 منقوالتوال للعقارات والرهن والشراء البيع عقود على التوقيع  شريك و مدير  تضامن شركة  الشافعى مبروك مصطفى -  19

 10973   برقم    20190414:  تاريخ ، مجتمعين توقيعها فيلزم الشركه باسم وغيرها الثابته واالصول

 للعقارات والرهن والشراء البيع عقود على التوقيع  شريك و مدير  تضامن شركة  حمدان الرؤف عبد العزيز عبد محمد -  20

 10973   برقم    20190414:  تاريخ ، مجتمعين توقيعها فيلزم الشركه باسم وغيرها الثابته واالصول والمنقوالت

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق وله  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  محمد علي محمود هيثم -  21

 الجهات جميع مع باسمها والتعامل الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في وله الغير مع عالقتها في الشركه ويمثل منفردا

 الشركه باسم وغيرها والشراء البيع عقود علي التوقيع وحق والخاص العام االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه

 علي والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه والمعامالت العقارى الشهر امام الشركه والغراض

 12021   برقم    20190421:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل حق وله الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن ركةش التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه -  1

4625 

   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه -  2

4625 

   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه -  3

4625 

   برقم    20190401:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه -  4

4625 

   برقم    20190401:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه -  5

4625 

   برقم    20190401:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه -  6

4625 

   برقم    20190403:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  7

10283 

    20190403:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الرامى محمد دسع محمود/  شركه -  8

 10283   برقم

   برقم    20190403:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه خليل شعبان محمد/  شركة -  9

10283 

    20190403:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الرامى محمد سعد محمود/  شركه -  10

 10283   برقم

 4029   برقم    20190407:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه  ايوب منير هانى شركه -  11

    20190410:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  12

 1262   برقم

    20190410:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  13

 1262   برقم

    20190410:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  14

 1262   برقم

    20190410:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  15

 1262   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه حمدان الرؤف عبد العزيز عبد محمد/  شركه -  16

 10973   برقم    20190414

   برقم    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها نصر محمد عبدهللا سهام شركه -  17

6005 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6135   برقم    20190403:  تاريخ ، 654  2015/11/8  الدين شرف محمود حماد عبدالمنعم -  1

 8078   برقم    20190403:  تاريخ ، 669  2015/9/2  غالب المنعم عبد سعد احمد -  2

 8563   برقم    20190403:  تاريخ ، 659  2017/5/15  الديب مبروك محمد احمد داليا -  3

 5040   برقم    20190404:  تاريخ ، 660  2008/05/24  عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  4

 5040   برقم    20190404:  تاريخ ، 661  2013/05/24  عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  5

 5040   برقم    20190404:  تاريخ ، 662  2018/05/24  عفيفي ابراهيـم مسعود امان -  6

 8257   برقم    20190404:  تاريخ ، 666  2016/6/13  النحاس السالم عبد محمد سعاد -  7

 7705   برقم    20190407:  تاريخ ، 686  2014/4/28  شنب ابو محمد محمد مصطفى -  8

 8133   برقم    20190408:  تاريخ ، 707  2015/12/12  على طعيمه محمد عزة -  9

 8937   برقم    20190408:  تاريخ ، 690  2018/9/22  حميده هللا عبد الزين عبد محمد -  10

 363   برقم    20190408:  تاريخ ، 694  2014/5/3  عبدهللا محمدين السيد -  11

 363   برقم    20190408:  تاريخ ، 695  2019/5/3  عبدهللا محمدين السيد -  12

 7624   برقم    20190410:  تاريخ ، 719  2019/1/19  يعقوب احمد سيد الحميد عبد رزق -  13

 2369   برقم    20190411:  تاريخ ، 732  2002/12/06  النجار الحميد عبد كامل محى -  14

 2369   برقم    20190411:  تاريخ ، 733  2007/12/06  النجار الحميد عبد كامل محى -  15

 2369   برقم    20190411:  تاريخ ، 735  2017/12/06  النجار الحميد عبد كامل محى -  16

 3024   برقم    20190414:  تاريخ ، 738  2019/01/26  محمود  فتحى  محمد -  17

 1355   برقم    20190414:  تاريخ ، 741  2001/03/24  نوفل موسى فهيمه -  18

 1355   برقم    20190414:  تاريخ ، 742  2006/03/24  نوفل موسى فهيمه -  19

 1355   برقم    20190414:  تاريخ ، 743  2011/03/24  نوفل موسى فهيمه -  20

 1355   برقم    20190414:  تاريخ ، 744  2016/03/24  نوفل موسى فهيمه -  21

 7619   برقم    20190415:  تاريخ ، 753  2019/1/14  على ابراهيم احمد ابراهيم -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 6935   برقم    20190416:  تاريخ ، 769  2012/4/22  علي محمد حسين عبدالعظيم محمد -  23

 6935   برقم    20190416:  تاريخ ، 770  2017/4/22  علي محمد حسين عبدالعظيم محمد -  24

 8899   برقم    20190416:  تاريخ ، 767  2018/06/24  الصيفى ابراهيم العزيز عبد احمد -  25

 5434   برقم    20190416:  تاريخ ، 764  2014/5/25  اسماعيل يوسف مختار محمد فيوس -  26

 5434   برقم    20190416:  تاريخ ، 765  2019/5/25  اسماعيل يوسف مختار محمد يوسف -  27

 9037   برقم    20190416:  تاريخ ، 766  2019/03/05  عليوة محمد فؤاد محمود -  28

 8899   برقم    20190416:  تاريخ ، 768  2019/04/16  الصيفى ابراهيم العزيز عبد احمد -  29

 2244   برقم    20190417:  تاريخ ، 772  2017/9/18  شحاته محمود فتحى سامى -  30

 879   برقم    20190418:  تاريخ ، 782  2005/4/5  محمود  عبدالغنى  منير   منتصر -  31

 879   برقم    20190418:  تاريخ ، 783  2010/4/5  محمود  بدالغنىع  منير   منتصر -  32

 879   برقم    20190418:  تاريخ ، 784  2015/4/4  محمود  عبدالغنى  منير   منتصر -  33

 7684   برقم    20190418:  تاريخ ، 781  2019/4/8  السقا هللا عبد المجيد عبد ياسر -  34

 7551   برقم    20190421:  تاريخ ، 792  2017/9/16  زقزوق حسن محمد كمال -  35

 3334   برقم    20190423:  تاريخ ، 803  2009/8/5  شومان  اسماعيل  محمود حمدى -  36

 3334   برقم    20190423:  تاريخ ، 804  2015/8/5  شومان  اسماعيل  محمود حمدى -  37

 2457   برقم    20190423:  تاريخ ، 811  2018/02/03  زايد مصطفى كمال ناهد -  38

 1604   برقم    20190423:  تاريخ ، 814  2006/8/11  لبده عبدالعزيز محمد سامى -  39

 1604   برقم    20190423:  تاريخ ، 815  2011/8/12  لبده عبدالعزيز محمد سامى -  40

 1604   برقم    20190423:  تاريخ ، 816  2016/8/12  لبده عبدالعزيز محمد سامى -  41

 7713   برقم    20190423:  تاريخ ، 806  2019/05/05  بدوى محمد لطفى محمد -  42

 6148   برقم    20190423:  تاريخ ، 821  2010/11/22  لبده العزيز عبد محمد سامي -  43

 6148   برقم    20190423:  تاريخ ، 822  2015/11/22  لبده العزيز عبد محمد سامي -  44

 5365   برقم    20190424:  تاريخ ، 826  2019/03/30  الدايم عبد زكريا محمود تغريده/  ص د -  45

 7003   برقم    20190424:  تاريخ ، 824  2012/05/31  الساعدي حمد سعيد اكرم -  46

 7003   برقم    20190424:  تاريخ ، 825  2017/05/31  الساعدي حمد سعيد اكرم -  47

 2080   برقم    20190428:  تاريخ ، 828  2002/6/2  الثداوى محمدابراهيم حبشى -  48

 2080   برقم    20190428:  تاريخ ، 829  2007/6/2  الثداوى محمدابراهيم حبشى -  49

 2080   رقمب    20190428:  تاريخ ، 830  2012/6/2  الثداوى محمدابراهيم حبشى -  50



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 2080   برقم    20190428:  تاريخ ، 831  2017/6/2  الثداوى محمدابراهيم حبشى -  51

 7197   برقم    20190428:  تاريخ ، 827  2017/114/5  اسماعيل محمد اسماعيل سميحه -  52

 7276   برقم    20190430:  تاريخ ، 835  2017/12/27  رصد السيد المطلب عبد سالمه -  53

 3171   برقم    20190430:  تاريخ ، 834  2019/04/22  البيه  محمود   الرحمن عبد محمود -  54

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه -  1

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه -  2

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه -  3

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشركاه الشناوي محمود المنعم عبد خالد/  شركه -  4

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشريكه العفيفي محمود هاشم ايهاب شركه -  5

 4625   برقم    20190401:  تاريخ ، 639  2017/03/16  وشركاه المعطي عبد السالم عبد محمد/  شركه -  6

    20190407:  تاريخ ، 687  2009/6/27  مصريه مساهمه شركه واالعالف والداجني الزراعي لالستثمار المباركه -  7

 5493   برقم

    20190407:  تاريخ ، 688  2014/6/27  مصريه مساهمه شركه واالعالف والداجني الزراعي لالستثمار المباركه -  8

 5493   برقم

 4029   برقم    20190407:  تاريخ ، 678  2005/10/30  وشركاه  ايوب منير هانى شركه -  9

 4029   برقم    20190407:  تاريخ ، 679  2010/10/30  وشركاه  ايوب منير هانى شركه -  10

 4029   برقم    20190407:  تاريخ ، 680  2015/10/29  وشركاه  ايوب منير هانى شركه -  11

   برقم    20190408:  تاريخ ، 701  2008/8/11  المنزليه لالدوات وشريكه ابوشلبايه مصطفي محمد مصطفي شركه -  12

5141 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 702  2013/8/11  المنزليه لالدوات وشريكه ابوشلبايه مصطفي محمد مصطفي شركه -  13

5141 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 703  2018/8/11  المنزليه لالدوات وشريكه ابوشلبايه مصطفي محمد مصطفي شركه -  14

5141 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 726  202/4/9  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  15

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 726  202/4/9  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  16

1262 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190410:  تاريخ ، 727  2007/4/8  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  17

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 727  2007/4/8  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  18

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 728  2012/4/9  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  19

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 728  2012/4/9  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  20

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 729  2017/4/9  االرز وطحن الضرب - اهوشرك اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  21

1262 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 729  2017/4/9  االرز وطحن الضرب - وشركاه اسماعيل علي ابراهيم محمد شركة -  22

1262 

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 722  2001/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  23

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 722  2001/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  24

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 723  2006/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  25

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 723  2006/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  26

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 724  2011/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  27

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 724  2011/1/2  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  28

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 725  2016/2/1  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  29

 1262   برقم    20190410:  تاريخ ، 725  2016/2/1  وشركاه اسماعيل على ابراهيم محمد شركه -  30

 232   برقم    20190415:  تاريخ ، 756  2019/2/14  وشركاها جمعه محمد محمود بسيمة شركة -  31

 6005   برقم    20190423:  تاريخ ، 818  2010/8/2  وشركائها نصر محمد عبدهللا سهام شركه -  32

 6005   برقم    20190423:  تاريخ ، 819  2015/8/2  وشركائها نصر محمد عبدهللا سهام شركه -  33

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الرهن شطب تم دمنهور فرع االسالمي فيصل بنك لصالح رهن شطب حافظة بموجب  عوض بسيوني جمعه عالءالدين -  1

 5446   برقم    20190421:  تاريخ ، كليا شطبا التجارى

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

:  تاريخ ، 60 رقم الرهن تجديد  سليه محمود محمد عادل محمد - الزارعيه الحاصالت وتصدير لتجارة سفكو شركه -  1

 2050   برقم    20190410

 ، القهره بنك لصالح 61 رقم الرهن تجديد  سليه محمود محمد عادل محمد - الزارعيه الحاصالت وتصدير لتجارة سفكو شركه -  2

 2050   برقم    20190424:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


