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 وكاله عن 8914 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توتو سليمان عيد سعيد سامح -  1

 بالل المجد ابو سعد منصور/ ملك سالم صالح شارع:  بجهة ، وفاكهه خضار

 حظيرة عن 8963 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار محروس سميح فوزى -  2

 جبل ابو احمد محمد/ بملك رشيد برج قرية:  بجهة ، تسمين و البان مواشى

 مكتب عن 8927 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بدر محمد على محمد -  3

 الدين بدر محمد على احمد/ بملك بيسو عمارة بجوار المعديه:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير و استيراد

:  بجهة ، بقاله عن 8921 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى حسن محمد ناديه -  4

 قفص ابو على محمد سالمه/ ملك الحلو بير

 حلقه عن 8957 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب محمد موسى محمد ماهر -  5

 هللا حسب محمد موسى محمد محمد/ ملك السمك حلقه شارع:  بجهة ، اسماك

 محل عن 8956 برقم 20190421 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القداف الموجود عبد قدرى الهادى -  6

 القداف الموجود عبد قدرى/ ملك الشماسمه:  بجهة ، مالبس

 ، نجاره ورشه عن 8928 برقم 20190410 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاور رضوان خميس عزه -  7

 جابر الباسط عبد محمد محمد/ ملك النوويه الطاقه سور مندور ابو شارع:  بجهة

 ورشه عن 8932 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ احمد حسنين احمد سامى -  8

 الشيخ حسين احمد عادل/ ملك الكواكب شارع:  بجهة ، موبيليا نجاره

 ، سمك حلقه عن 8938 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار زكريا سعد زكريا -  9

 قاسم قاسم سعيد ومحمد امين/ ملك داود سيدى شارع:  بجهة

 بيع عن 8967 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم جابر محمد جابر -  10

 احمد ابراهيم جابر محمد فاطمه/بملك الحلبى 0ش  ادفينا:  بجهة ، فضيات

 محل عن 8907 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد يوسف احمد بشير عادل -  11

 الكال محمد على/ ملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، مالبس

 ادوات عن 8930 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس محمد خميس مدمح -  12

 السمنى على محمد احمد/ بملك العجمى شارع:  بجهة ، صحيه

 تشغيل ورشة عن 8929 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون محمد شلبى على -  13

 بدر محمد محمد حمديه/ بملك سالم صالح شارع:  بجهة ، اخشاب

 عن 8925 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى الحايم عبد عبده مصطفى اسامه -  14

 زهو ابو محمد سعد محمد/ ملك - ديبى بقريه عمومى شارع ديبى:  بجهة ، الكهربائيه األدوات تجاره

 عن 8948 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريف الحميد عبد الوهاب عبد محمد -  15

 فراج المقصود عبد حمدى رضا/ ملك البوصيلى:  بجهة ، الهندسيه والخدمات للمقاوالت هندسى مكتب

 لتجاره مكتب عن 8908 برقم 20190401 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شداد حسين سالم حمدى -  16

 العادلى زيدان مختار عصام/ ملك - 1 عمر سيدى:  بجهة ، المغلقه الزراعيه والمبيدات المخصبات واستيراد
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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

 بيع عن 8958 برقم 20190422 فى قيد ، 125000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف احمد صبحى الحاج معتز -  17

 البروه محمد احمد محمد/ مالك غره حاره:  بجهة ، جاهزه مالبس

 ، بقاله عن 8951 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرماوى صالح السيد محمد على -  18

 العدوى فرحات السيد سعيد/ ملك الصاغه شارع:  بجهة

 عن 8926 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان الحميد عبد احمد سعيد رانيا -  19

 موسى خالف على محمد/ ملك األربعين زاويه شارع:  بجهة ، ومفروشات جاهزه مالبس

 مخلفات عن 8918 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد احمد محمد كريم -  20

 الكباريتى احمد انصاف/ ملك الكيكى شارع:  بجهة ، احبال مصانع

 بيع عن 8934 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر السيد صالح محمد ايناس -  21

 بيومى ابراهيم محمد ابراهيم/ ملك دمقسيس شارع:  بجهة ، خشبيه منتجات

 تجاره عن 8917 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاور رضوان رضوان ايهاب -  22

 الديب الموجود عبد صالح/ ملك الشماسمه قريه:  بجهة ، سيارات

 احذيه بيع عن 8942 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى ابراهيم احمد مسعد -  23

 الباقى عبد ابراهيم هانم/ بملك البوصيلى:  بجهة ،

 مكتب عن 8965 برقم 20190428 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الال عبد منصور احمد محمود -  24

 التحرير مضرب 0ش من متفرع االرز مضرب شارع:  بجهة ، به المسموح حدود فى القوانين و للوائح طبقا تصدير و استيراد

 الاله عبد محمد منصور احمد/ بملك

 محل عن 8973 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى الجليل عبد محمود ياسر -  25

 الطالب/ ملك الصيرفى عماره شراكى شارع:  بجهة ، قطاعى وفاكهه خضار بيع

 عن 8944 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو فرحات الشافى عبد مصطفى -  26

 طب حسن رفعت محمد/ ملك الشماسمه:  بجهة ، ولوازمها الصحيه األدوات تجاره

 عن 8968 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين على خطوه ابو فهمى مدحت حسام -  27

 الدين على الحميد عبد الكريم عبد الوارث عبد/ بملك االمير محلة:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجارة

 عن 8966 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برمو حموده مصطفى المنعم عبد سناء -  28

 فالح عطيه جابر قطب محمد/ ملك البساتين:  بجهة ، مكتبه

 مالبس عن 8962 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ قطب حسن مصطفى -  29

 خالف على فوزيه/ ملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، جاهزة

 عن 8920 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود الجليل عبد حمدىمحمد -  30

 محمد الجليل عبد حمدى الغنى عبد/ ملك البوصيلى:  بجهة ، شكمان لحام ورشه

 ، تموينيه بقاله عن 8960 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاور محمد حسن محمد -  31

 شاور محمد حسن تامر/ ملك الغربى الحماد المشايخ شارع:  بجهة

 ، مقاوالت مكتب عن 8910 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال فؤاد سعد محمد -  32

 المسلمانى احمد سعد سعد/ ملك ديبى:  بجهة

 فول مطعم عن 8971 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سته ابو بركات محمد هويدا -  33

 سته ابو احمد المنعم عبد محمد/ ملك الحياه شارع:  بجهة ، وفالل
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 تجاره عن 8970 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخراشى فتحى محمد عالء -  34

 الخراشى فتحى محمد حماده/ ملك ادفينا:  بجهة ، زراعيه واسمده مبيدات

 بيع عن 8933 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توتو محمد محمد بهنسى مصطفى -  35

 الرحمن عبد عمر محمد/ ملك الرحمه شارع:  بجهة ، نظارات وتجهيز

 مصنع عن 8949 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد عوض محمد اشرف -  36

 طيلون محمد الغنى عبد زينب/ ملك الجمال احمد الدكتور شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس كماعدا جاهزه مالبس

 تصنيع عن 8916 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعداوى محمد خليل محمد -  37

 المعداوى سعد عبده/ ملك البحر شارع:  بجهة ، مراكب

 وتصنيع بيع عن 8911 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج محمد ابراهيم احمد -  38

 سراج بدوى ابراهيم ورقيه وزينب كلثوم ام/ ملك(  الملك دهليز0  سعيد بور شارع:  بجهة ، بيتزا

 مواد تعبئه عن 8923 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده ابو حسن على محمد -  39

 حسن على اسامه/ ملك المصرى عزيز متفرع شارع:  بجهة ، غذائيه

 ، مالبس بيع عن 8941 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران فهمى سيد احمد -  40

 سرط اسماعيل احمد حسن/ ملك زغلول سعد شارع من متفرع الجرداوى شارع:  بجهة

 ورشه عن 8950 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبلص محمد ابراهيم محمود -  41

 حبلص على محمد محمد/ ملك الكوكب شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس ماعدا جاهزه مالبس تفصيل

 ، سجاد تجارة عن 8969 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى حموده محمد احمد -  42

 بهنسى محمد حموده رشوان محمد/ بملك رشيد برج:  بجهة

 محل عن 8909 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حسانين محمد ايهاب -  43

 المحالوى احمد السعيد احمد/ ملك السيارج شارع:  بجهة ، نجاره

 ، بالط ورشه عن 8959 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاجن خليل محمد سعد -  44

 طاجن محمد سعد محمد/ ملك البحر شارع:  بجهة

 مواشى حظيره عن 8713 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون محمد سعد خالد -  45

 الطحان عرفه الحكيم عبد صالح/ ملك الشماسمه:  بجهة ، األلبان وادرار والتسمين للحليب

 مواشى حظيره عن 8713 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون محمد سعد خالد -  46

 مضرب شارع من البحر زاويه برشيد كائن سيارات تجاره معرض بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، األلبان وادرار والتسمين للحليب

 8713 برقم البحيرى على على على/ ملك التحرير

 حظيرة عن 8964 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار محروس فوزى محمود -  47

 جبل ابو محمد مصطفى/ بملك رشيد برج قرية:  بجهة ، تسمين و البان مواشى

 بيع عن 8919 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى ابو السيد انور محمد فؤاد -  48

 احمد محفوظ نعمان هارون/ ملك سالم صالح شارع:  بجهة ، غيارها وقطع رقميه اجهزه

 و محمول بيع عن 8946 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى حسن حسن نورا -  49

 توتو محمد سالم دالل/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، محمول خدمات

 توريد عن 8976 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد العزيز عبد عثمان -  50

 الدين تاج المعطى عبد المنعم عبد هويده/ ملك ادفينا:  بجهة ، موالح
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 ادوات بيع عن 8937 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى على حسن على -  51

 حماد ابو رمضان محمد منال/ ملك قطقط شارع:  بجهة ، وحدايد بويات

 تجاره عن 8947 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب ابو محمد ممدوح محمد -  52

 دياب ابو محمد ممدوح/ ملك األمير محله:  بجهة ، اطفال مالبس

 8952 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ورشان سليمان صالح محمد صالح محمد -  53

 ورشان صالح محمد صالح محمود/ ملك رشيد برج:  بجهة ، ومعدات بناء مواد وتوريدات نقل مقاوالت مكتب عن

 بوكس بيع عن 8974 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريوى على السيد سعد عماد -  54

 الريوى على السيد سعد السيد/ ملك خيرت شارع:  بجهة ، بالسيك

 خردوات عن 8954 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون عمر محمد شحاته على -  55

 زيتون عمر محمد شحاته/ ملك جوهر القائد:  بجهة ،

 ، عطاره عن 8955 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوى حسن محمد حاتم -  56

 رضوان احمد محمد احمد/ ملك  والسقايين العمومى السوق شارع:  بجهة

:  بجهة ، جزاره عن 8961 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميدو سعد سعد احمد -  57

 ادكو ومدينه لمركز المحليه الوحده/  ملك 22 رقم محل الجمهوريه شارع

 ادوات عن 8924 برقم 20190408 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى ابراهيم محمد محمد عيسى -  58

 عيسى ابراهيم محمد محمد/ ملك زغلول شارع:  هةبج ، منزليه

 عن 8939 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ورشانه اسماعيل محمد احمد رابحه -  59

 ورشانه محمد احمد ماهر/ ملك الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ، وستانلس الوميتال تصنيع

 محل عن 8940 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد الحميد عبد محمد حامد -  60

 عشره محمد محمد عمرو/ ملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، مالبس

 خدمات عن 8915 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم احمد محمد مصطفى -  61

 قاسم احمد محمد احمد/ بملك الوطنيه شارع:  بجهة ، محمول

 عن 8936 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويده الكريم عبد الغفار عبد هللا عبد -  62

 السميع عبد جويده ناجى/ ملك التحويله قريه:  بجهة ، مواشى حظيره

 بيع عن 8931 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد محمد الحميد عبد محمد -  63

 المقمر محمد عادل على/ ملك العجمى شارع:  بجهة ، واكسسوارات محمول اجهزه

 لحام ورشه عن 8945 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  األسرج يوسف احمد محمد -  64

 األسرج يوسف احمد/ ملك عارف السالم عبد شارع من متفرع شارع:  بجهة ، بالكهرباء

 عن 8953 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز عطيه ابراهيم بدر السيد -  65

 محمد عزيزى سليمان/ ملك 7 قريه:  بجهة ، مفروشات

:  بجهة ، بقاله عن 8972 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته على سعد محمد -  66

 شحاته على سعيد/ ملك الجمهوريه شارع

 تجارة عن 8975 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى سالم محمد مصطفى عامر -  67

 مرعى سالم محمد مصطفى/ بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، يدويه عدد

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190402 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  الى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   شركاه و سراج محمد ابراهيم احمد -  1

 محمد ابراهيم زينب و رقيه و كلثوم ام/ بملك( سعيد بور)  الملك دهليز شارع:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز عن ، 8912 برقم

 سراج

 و النظافه خدمات  ،  شركة   البشريه الموارد تنمية و الحدائق تنسيق و النظافه لخدمات شركاه و الزقم الحميد عبد محمد -  2

   مالها ،رأس(  االزمه التراخيص على الحصول بعد و االنترنت عدا فيما)  البشريه الموارد تنمية و الحدائق تنسيق

 عدا فيما)  البشريه الموارد تنمية و الحدائق تنسيق و النظافه خدمات عن ، 8922 برقم 20190408 فى ،قيدت 100000.000

 محمود محمد عالء/ بملك( الجديده السكه) التحرير مضرب شارع:  بجهة ،( االزمه التراخيص على الحصول بعد و االنترنت

 خطاب

 برقم 20190403 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  تموينيه بقاله  ،  شركة   شريكه و ورشا محمد حسن محمد -  3

 شاور محمد الكريم عبد احمد/ بملك الحماد:  بجهة ، تموينيه بقاله عن ، 8913

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   1271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بالل  محمد شحاته  موسى   - 1

 التجاره لترك 1706 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   6938:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد حسن احمد حسن   - 2

 7/4/2019 بتاريخ اللطيف عبد محمد السيد محمد/  بملك الشرقى بالحماد الكائن الفرع عن التوقف تم

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   8297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلوانى حسن محمد حسن حسين   - 3

 التجاره لترك 1707 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   6568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطرود السيد خليل نعمه   - 4

 التجاره لترك1708 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   5412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شيشى غانم ابراهيم سخمي   - 5

 التجاره لترك1710 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   1364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد  سالمة عيد امل   - 6

 التجاره لترك 1709 رقم المحو بأمر القيد هذا محو



 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

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   1103:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوخليل عطيه محمد زينب   - 7

 التجاره لترك1711 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   8417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى   - 8

 11/4/2019 فى 558 رقم بالتاشير رشيد مركز بالجديه الكائن الفرع نشاط عن التوقف تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   1440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالنبى احمد حسن حسن   - 9

 نهائيا لتجاره لترك 2019/ 04/ 15 فى رشيد 1713 رقم محو بامر القيد محو

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   6974:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه مندور على محمد عادل   - 10

 التجاره لترك 1712 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهيب محمد محمود فريد   - 11

 التجارى النشاط النعدام 2019/ 04/ 17 فى رشيد 1715 رقم محو بامر القيد محو

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   2566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد محمد رمضان عباس   - 12

 التجارى النشاط النعدام 2019/ 04/ 17 فى رشيد 1714 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   5544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفرماوى صالح السيد محمد   - 13

 الشرعين الورثه احد الفرماوى صالح السيد محمد على/  للسيد المحل وال للوفاة 1716 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   1180:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم  على  محمود  ابراهيم   - 14

 التجاره لترك 1719 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   1929:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو حمدا محمد محمود   - 15

 التجاره لترك 1717 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   8687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كوزو احمد احمد محمد   - 16

 التجاره لترك 1720 رقم المحو بأمر القيد محوهذا

 تم  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   2160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه احمد محمد سالم   - 17

 التجاره لترك 1721 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوسته عبدالمنعم محمد   - 18

 التجاره لترك 1722 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  8195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  من محمد محمد خميس فرج -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  4112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيدريشه محمد شحاته محمد -  2

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  4195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجميل عطيه محمد عطيه -  3

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  8663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عطا السيد مخلوف رجب -  4

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  8722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب الخالق عبد الرحمن عبد محمد -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  6360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى خليل احمد احمد شعبان -  6

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  3681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعد احمد يوسف جمال -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  8770 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغلول عرفان عادل ايهاب -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  5901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد عطية خميس يسرى -  9

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسانين محمد ايهاب -  1

  المحالوى احمد السعيد احمد/ ملك السيارج شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد حسين سالم حمدى -  2

  العادلى زيدان مختار عصام/ ملك - 1 عمر سيدى ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال فؤاد سعد محمد -  3

  المسلمانى احمد سعد سعد/ ملك ديبى ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد يوسف احمد بشير دلعا -  4

  الكال محمد على/ ملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 8911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد ابراهيم احمد -  5

  سراج بدوى ابراهيم ورقيه وزينب كلثوم ام/ ملك(  الملك دهليز0  سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 6595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توتو محمد محروس حسن -  6

 توتو محمد محروس رمضان/ ملك المصيف شرق منطقه  المصيف شارع ليصبح النشاط عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توتو سليمان عيد سعيد سامح -  7

  بالل المجد ابو سعد منصور/ ملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 8891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدره هللا عبد محمود محمد نعمه -  8

 حلقها ابراهيم ابراهيم محمد/ بملك الروضه مسجد بجوار سواده منطقة// ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 8915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد محمد مصطفى -  9

 قاسم احمد محمد احمد/ بملك الوطنيه شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 6938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسن احمد حسن -  10

 7/4/2019 بتاريخ اللطيف عبد السيد محمد/ ملك الشرقى بالحماد الكائن الفرع عن التوقف تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 6938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسن احمد حسن -  11

  الدمقشه محمد محمد محمد/ ملك العباسى مسجد بجوار البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 8919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى ابو السيد انور محمد فؤاد -  12

  احمد محفوظ نعمان هارون/ ملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 8916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد خليل محمد -  13

  المعداوى سعد عبده/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 8918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد احمد محمد كريم -  14

  الكباريتى احمد انصاف/ ملك الكيكى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 8917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور رضوان رضوان ايهاب -  15

  الديب الموجود عبد صالح/ ملك الشماسمه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حسن محمد ناديه -  16

  قفص ابو على محمد سالمه/ ملك الحلو بير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو حسن على محمد -  17

  حسن على اسامه/ ملك المصرى عزيز متفرع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود الجليل عبد حمدىمحمد -  18

  محمد الجليل عبد حمدى الغنى عبد/ ملك البوصيلى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم محمد محمد عيسى -  19

  عيسى ابراهيم محمد محمد/ ملك زغلول شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر محمد على محمد -  20

 الدين بدر محمد على احمد/ بملك بيسو عمارة بجوار المعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان الحميد عبد احمد سعيد رانيا -  21

  موسى خالف على محمد/ ملك األربعين زاويه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى الحايم عبد عبده مصطفى اسامه -  22

 زهو ابو محمد سعد محمد/ ملك - ديبى بقريه عمومى شارع ديبى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد شلبى على -  23

 بدر محمد محمد حمديه/ بملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس محمد خميس محمد -  24

 السمنى على محمد احمد/ بملك العجمى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور رضوان خميس عزه -  25

  جابر الباسط عبد محمد محمد/ ملك النوويه الطاقه سور مندور ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد حسنين احمد سامى -  26

  الشيخ حسين احمد عادل/ ملك الكواكب شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توتو محمد محمد بهنسى مصطفى -  27

  الرحمن عبد عمر محمد/ ملك الرحمه شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد الحميد عبد محمد -  28

  المقمر محمد عادل على/ ملك العجمى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده الكريم عبد الغفار عبد هللا عبد -  29

  السميع عبد جويده ناجى/ ملك التحويله قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمون ابو جابر ابراهيم حمدى -  30

  وفاكهه خضار توريدات ونشاطه  القناديلى عبده محمد/ ملك بالجديه الكائن للفرع بالنسبه النشاط انعدام تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدره هللا عبد محمود محمد نعمه -  31

  حلقها ابراهيم ابراهيم محمد/ ملك سواده بمنطقه الروضه مسجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشدى فتحى فتحى اسامه -  32

  دىالمرش جمعه السيد محمد/ ملك - الغابشه - ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السيد صالح محمد ايناس -  33

  بيومى ابراهيم محمد ابراهيم/ ملك دمقسيس شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 8937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على حسن على -  34

  حماد ابو رمضان محمد منال/ ملك قطقط شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 8938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار زكريا سعد زكريا -  35

  قاسم قاسم سعيد ومحمد امين/ ملك داود سيدى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 8942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى ابراهيم احمد مسعد -  36

 الباقى عبد ابراهيم هانم/ بملك البوصيلى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 8940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الحميد عبد محمد حامد -  37

  عشره محمد محمد عمرو/ ملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 8939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورشانه اسماعيل محمد احمد رابحه -  38

  ورشانه محمد احمد ماهر/ ملك الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 8941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران فهمى سيد احمد -  39

  سرط اسماعيل احمد حسن/ ملك زغلول سعد شارع من متفرع الجرداوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 5341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال محمد محمد احمد -  40

  خرابه الحميد عبد سعد صالح/ ملك صديق بير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األسرج يوسف احمد محمد -  41

  األسرج يوسف احمد/ ملك عارف السالم عبد شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابو محمد ممدوح محمد -  42

  دياب ابو محمد ممدوح/ ملك األمير محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حسن حسن نورا -  43

 توتو محمد سالم دالل/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فرحات الشافى عبد مصطفى -  44

  طب حسن رفعت محمد/ ملك الشماسمه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريف الحميد عبد الوهاب عبد محمد -  45

  فراج المقصود عبد حمدى رضا/ ملك البوصيلى ،:   الـتأشير وصف



 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 20190418 تاريخ وفي 8949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عوض محمد اشرف -  46

 طيلون محمد الغنى عبد زينب/ ملك الجمال احمد الدكتور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى صالح السيد محمد على -  47

  العدوى فرحات السيد سعيد/ ملك الصاغه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورشان سليمان صالح محمد صالح محمد -  48

  ورشان صالح محمد صالح محمود/ ملك رشيد برج ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عطيه ابراهيم بدر السيد -  49

  محمد عزيزى سليمان/ ملك 7 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص محمد ابراهيم محمود -  50

  حبلص على محمد محمد/ ملك الكوكب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى حسن محمد حاتم -  51

  رضوان احمد محمد احمد/ ملك  والسقايين العمومى السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون عمر محمد شحاته على -  52

  زيتون عمر محمد شحاته/ ملك جوهر القائد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب محمد موسى محمد ماهر -  53

  هللا حسب محمد موسى محمد محمد/ ملك السمك حلقه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القداف الموجود عبد قدرى ىالهاد -  54

  القداف الموجود عبد قدرى/ ملك الشماسمه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد سعد خالد -  55

 عبد صالح/ ملك رشيد مركز بالشماسمه كائن األلبان وادرار والتسمين للحليب مواشى حظيره وهو اخر رئيسى نشاط افتتاح تم ،

  جنيه الف خمسون مال براس الطحان عرفه الحكيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف احمد صبحى الحاج معتز -  56

  البروه محمد احمد محمد/ مالك غره حاره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاجن خليل محمد سعد -  57

  طاجن محمد سعد محمد/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد سعد خالد -  58

 الطحان عرفه الحكيم عبد صالح/ ملك الشماسمه ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد سعد خالد -  59

 البحيرى على على على/ ملك التحرير مضرب شارع من البحر زاويه برشيد كائن سيارات تجاره معرض بنشاط رئيسى محل له ،

 8713 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور محمد حسن محمد -  60

  شاور محمد حسن تامر/ ملك الغربى الحماد المشايخ شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 8961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدو سعد سعد احمد -  61

  ادكو ومدينه لمركز المحليه الوحده/  ملك 22 رقم محل الجمهوريه شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محروس فوزى محمود -  62

 جبل ابو محمد مصطفى/ بملك رشيد برج قرية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ قطب حسن مصطفى -  63

  خالف على فوزيه/ ملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محروس سميح فوزى -  64

 جبل ابو احمد محمد/ بملك رشيد برج قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 7396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس شندى سعد سامح -  65

 شميس سعد شندى سعد/ بملك الجمهوريه 0ش من متفرع منديله ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الال عبد منصور احمد محمود -  66

 الاله عبد محمد منصور احمد/ بملك التحرير مضرب 0ش من متفرع االرز مضرب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم جابر محمد جابر -  67

 احمد ابراهيم جابر محمد فاطمه/بملك الحلبى 0ش  ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سته ابو بركات محمد هويدا -  68

  سته ابو احمد المنعم عبد محمد/ ملك الحياه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى فتحى محمد عالء -  69

  الخراشى فتحى محمد حماده/ ملك ادفينا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على خطوه ابو فهمى مدحت حسام -  70

 الدين على الحميد عبد الكريم عبد الوارث عبد/ بملك االمير محلة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى حموده محمد احمد -  71

 بهنسى محمد حموده رشوان محمد/ بملك رشيد برج  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو حموده مصطفى المنعم عبد سناء -  72

  فالح عطيه جابر قطب محمد/ ملك البساتين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 5901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد عطية خميس يسرى -  73

  غانم الفتوح ابو  احمد مصطفى/ ملك البيضا العزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد العزيز عبد عثمان -  74

  الدين تاج المعطى عبد المنعم عبد هويده/ ملك ادفينا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريوى على السيد سعد عماد -  75

  الريوى على السيد سعد السيد/ ملك خيرت شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى سالم محمد مصطفى عامر -  76

 مرعى سالم محمد مصطفى/ بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على سعد محمد -  77

  شحاته على سعيد/ ملك الجمهوريه شارع ،

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى الجليل عبد محمود ياسر -  78

  الطالب/ ملك الصيرفى عماره شراكى شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد ابراهيم على -  1

 الحديثه الزراعه ومستلزمات الزينه ونباتات واشجار والبذور الزراعيه والمعدات االالت تجاره ليصبح النشاط مسمى تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 8354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عباس مجدى محمد -  2

 كهربائيه ادوات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لهحبا محمد محمد محمد اسماء -  3

 حبال تنسيل هو الحالى النشاط واصبح حبال تصنيع نشاط عن التوقف تم:  التأشير

 تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 7573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنور عبده محمد هانى -  4

 حبال تنسيل هو الحالى النشاط واصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 5901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد عطية خميس يسرى -  5

 مواشى تربيه حظيره ليصبح النشاط تعديل تم:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عوض محمد اشرف -  1

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورشان سليمان صالح محمد صالح محمد -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على خطوه ابو فهمى مدحت حسام -  3

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 8911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد ابراهيم احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس محمد خميس محمد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف احمد صبحى الحاج معتز -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى فتحى محمد عالء -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فرحات الشافى عبد مصطفى -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال فؤاد سعد محمد -  9

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 8937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على حسن على -  10

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريف الحميد عبد الوهاب عبد محمد -  11

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى الجليل عبد محمود ياسر -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد حسين المس حمدى -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسانين محمد ايهاب -  14

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى الحايم عبد عبده مصطفى اسامه -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب محمد موسى محمد ماهر -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد العزيز عبد عثمان -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 8916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد خليل محمد -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد الحميد عبد محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عطيه ابراهيم بدر السيد -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سته ابو بركات محمد هويدا -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد يوسف احمد بشير عادل -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 8941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران فهمى سيد احمد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حسن حسن نورا -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور محمد حسن محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاجن خليل محمد سعد -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 8918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد احمد محمد كريم -  27

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 8935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشدى فتحى فتحى اسامه -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 8942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى ابراهيم احمد مسعد -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محروس سميح فوزى -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 8936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده الكريم عبد الغفار عبد هللا عبد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابو محمد ممدوح محمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ قطب حسن مصطفى -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون عمر محمد شحاته على -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القداف الموجود عبد قدرى الهادى -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 8961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدو سعد سعد احمد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 8919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى ابو السيد انور محمد فؤاد -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر محمد على محمد -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 8934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السيد صالح محمد ايناس -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الال عبد منصور احمد محمود -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على سعد محمد -  41

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو حموده مصطفى المنعم عبد سناء -  42

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 8938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار زكريا سعد زكريا -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األسرج يوسف احمد محمد -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى حسن محمد حاتم -  45

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى صالح السيد محمد على -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توتو سليمان عيد سعيد سامح -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توتو محمد محمد بهنسى مصطفى -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص محمد ابراهيم محمود -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم جابر محمد جابر -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 8915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد محمد مصطفى -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود الجليل عبد حمدىمحمد -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد شلبى على -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد حسنين احمد سامى -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 8969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى حموده محمد احمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم محمد محمد عيسى -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 8939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورشانه اسماعيل محمد احمد رابحه -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 8940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الحميد عبد محمد حامد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد سعد خالد -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 8917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور رضوان رضوان ايهاب -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حسن محمد ناديه -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان الحميد عبد احمد سعيد رانيا -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور رضوان خميس عزه -  63

 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 تم20190424 تاريخ وفي 8964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محروس فوزى محمود -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو حسن على محمد -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى سالم محمد مصطفى عامر -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريوى على السيد سعد عماد -  67

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الند مور: الى 8908 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  1

   روزيتا: الى 3501 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  2

 احمد محمد اسامه)  للمقاوالت عامر: الى 7856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل تأشيرال تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  3

 (  عامر محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190428 تاريخ وفى ،   6556:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و نمير السيد ابراهيم احمد شركة   - 1

 من منزليه ادوات زخرفة)  لنشاط فرع الفتتاح 2019/ 04/ 28 فى رشيد 1723 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

 كما العقد بنود باقى بقاء التصديرو و االستيراد نشاط والغاء ريو نادى بجوار دفشو حوض الدوار كفر بالعنوان الخ 0000 الزجاج

 هى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190404،   تاريخ وفي 4463، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عشره الحميد عبد محمد محمد شركه -  1

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

 رأس تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الهرش على مبروك شركة -  2

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  3

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

 رأس تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الهرش على مبروك شركة -  4

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  5

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

 رأس تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و الهرش على مبروك شركة -  6

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 8791، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  7

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



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 4463    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عشره الحميد عبد محمد محمد شركه -  1

 عشره الحميد عبد محمد/ بملك السمنى مسجد بجوار الحلو بير منطقة// ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 4463    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عشره الحميد عبد محمد محمد شركه -  2

 عشره حسن الحميد عبد محمد/ بملك الحلو بير منطقة السمنى مسجد شارع// ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 8791   برقم قيدها سبق ، شركاه و الهرش على مبروك شركة -  1

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 8791   برقم قيدها سبق ، شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 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  

 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهرش مبروك محمد اشرف -  1

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه مباس التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهرش مبروك محمد اشرف -  2

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهرش مبروك محمد اشرف -  3

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهرش مبروك محمد اشرف -  4

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الهرش مبروك محمد اشرف -  5

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الهرش مبروك محمد اشرف -  6

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الهرش على مبروك سعد -  7

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الهرش على مبروك سعد -  8

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهرش على مبروك سعد -  9

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهرش على مبروك سعد -  10

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهرش على مبروك سعد -  11

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 

 جميع امام منفردا الشركه باسم التوقيع و االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهرش على مبروك سعد -  12

   برقم    20190423:  تاريخ ، الرهن و االقتراض حق وله البنوك و االفراد و الحكوميه وغير الحكوميه المصالح و االدارات

8791 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك شركة -  1

8791 

    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  2

 8791   برقم

   برقم    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية هعن ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك شركة -  3

8791 

    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  4

 8791   برقم

   برقم    20190423:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الهرش على مبروك شركة -  5

8791 

   برقم    20190423:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الهرش على مبروك سعد/ شركة -  6

8791 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 496  2023/ 03/ 20 الى يجدد 2018/ 03/ 20 -ج  زبارة  هللا  عبد  محمود   محمد -  1

1288 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 496  2023/ 03/ 20 الى يجدد 2018/ 03/ 20 -ج  زبارة  هللا  عبد  محمود   محمد -  2

1288 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 499  2020/ 01/ 10 الى يجدد 2015/ 01/ 10 -ج  المنعم عبد ايمان/  الدكتورة صيدلية -  3

5289 

 5560   برقم    20190402:  تاريخ ، 502  4/9/2020 الى يجدد 4/9/2015  دومه محمد الحميد عبد محمود محمد -  4



 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

   برقم    20190403:  تاريخ ، 510  2023/ 09/ 28 يجددالى 2018/ 09/ 28 -ج  حفلش اشرف/ الدكتور صيدليه -  5

3434 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 511  2018/ 10/ 08 الى يجدد 2013/ 10/ 08 -ج  حفلش ابراهيم صابر اشرف -  6

3434 

   برقم    20190403:  اريخت ، 512  2023/ 10/ 08 الى يجدد 2018/ 10/ 08 -ج  حفلش ابراهيم صابر اشرف -  7

3434 

 5137   برقم    20190403:  تاريخ ، 506  5/3/2024 الى يجدد 5/3/2019  زيتون الفتاح عبد محمد ليلى -  8

   برقم    20190404:  تاريخ ، 514  2024/ 3/ 11 الى يجدد 2019/ 03/ 11 -ج  احمد محمد القادر عبد مخلوف -  9

6536 

 1103   برقم    20190408:  تاريخ ، 527  2009/1/22 -ج  ابوخليل عطيه محمد زينب -  10

 1103   برقم    20190408:  تاريخ ، 528  2014/1/22 -ج  ابوخليل عطيه محمد زينب -  11

 1103   برقم    20190408:  تاريخ ، 529  2019/1/22 -ج  ابوخليل عطيه محمد زينب -  12

 3411   برقم    20190408:  تاريخ ، 526  29/8/2018 -ج  هباله الحليم عبد الرؤف عبد -  13

 1073   برقم    20190409:  تاريخ ، 537  19/12/2018 -ج  احمد سيد ممدوح -  14

 5412   برقم    20190410:  تاريخ ، 543  25/4/2015 -ج  شيشى غانم ابراهيم خميس -  15

 3745   برقم    20190410:  تاريخ ، 545  28/6/2009  ابيش علي غريب خميس -  16

 3745   برقم    20190410:  تاريخ ، 546  28/6/2014  ابيش علي غريب خميس -  17

 6788   برقم    20190410:  تاريخ ، 547  13/3/2018  توتو امين محمد امين -  18

 3501   برقم    20190410:  ختاري ، 548  9/12/2018  الدايم عبد محمد محمد يحيي -  19

 6236   برقم    20190410:  تاريخ ، 549  6/2/2018 -ج  موسى خالف على حسن -  20

 1364   برقم    20190410:  تاريخ ، 538  25/5/2004 -ج  عبدالجواد  سالمة عيد امل -  21

 1364   برقم    20190410:  تاريخ ، 539  25/5/2009  عبدالجواد  سالمة عيد امل -  22

 1364   برقم    20190410:  تاريخ ، 540  25/5/2014  عبدالجواد  سالمة عيد امل -  23

 3457   برقم    20190411:  تاريخ ، 554  -ج 17/10/2018  الجداوي العاطي عبد سالم ابتسام -  24

 3681   برقم    20190414:  تاريخ ، 564  23/4/2016  مسعد احمد يوسف جمال -  25

 884   برقم    20190414:  تاريخ ، 568  17/9/2018  الرجال محمد ابراهيم  خميس -  26

 884   برقم    20190414:  تاريخ ، 568  17/9/2018  المدخنه لالسماك المستخلصه -الرجال محمد ابراهيم خميس -  27

   برقم    20190414:  تاريخ ، 563  2024/ 05/ 03 الى يجدد 2019/ 05/ 03 -ج  عسل  مصطفى  رمضان   سالمه -  28

1308 

   برقم    20190416:  تاريخ ، 576  2021/ 08/ 17 الى يجدد 2016/ 08/ 17 -ج  الفقى احمد سيد المعاطى ابو احمد -  29

5814 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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   برقم    20190416:  تاريخ ، 575  2021/ 11/ 28 الى يجدد 2016/ 11/ 28 -ج  الشريف شيماء/  الدكتورة صيدلية -  30

5893 

 390   برقم    20190417:  تاريخ ، 584  2012/ 10/ 14 الى يجدد 2007/ 10/ 14 -ج  وهيب محمد محمود فريد -  31

 390   برقم    20190417:  تاريخ ، 585  2017/ 0/ 14 الى يجدد 2012/ 10 14 -ج  وهيب محمد محمود فريد -  32

 390   برقم    20190417:  تاريخ ، 586  2022/ 10 14 يجددالى 2017/ 10/ 14 -ج  وهيب محمد محمود فريد -  33

 1929   برقم    20190421:  تاريخ ، 596  4/7/2008  العال ابو احمد محمد محمود -  34

 1929   برقم    20190421:  تاريخ ، 597  4/7/2013  العال ابو احمد محمد محمود -  35

 1929   برقم    20190421:  تاريخ ، 598  4/7/2018  العال ابو احمد محمد محمود -  36

 1180   برقم    20190421:  تاريخ ، 601  29/2/2004  سالم  على  محمود  ابراهيم -  37

 1180   برقم    20190421:  تاريخ ، 602  29/2/2009  سالم  على  محمود  ابراهيم -  38

 1180   برقم    20190421:  تاريخ ، 603  29/2/2014  سالم  على  محمود  ابراهيم -  39

 1180   برقم    20190421:  تاريخ ، 604  29/2/2019  سالم  على  محمود  ابراهيم -  40

 84   برقم    20190421:  تاريخ ، 599  20/10/2011  الدقاق السيد صبحى -  41

 84   برقم    20190421:  تاريخ ، 600  20/10/2016  الدقاق السيد صبحى -  42

 3640   برقم    20190422:  تاريخ ، 615  6/4/2014-ج  الجبالى موسى السيد منصور تامر -  43

 3640   برقم    20190422:  تاريخ ، 616  6/4/2019-ج  الجبالى موسى السيد منصور تامر -  44

 3426   برقم    20190423:  تاريخ ، 620  13/9/2018  لطفي السيد خميس محمد -  45

 3426   برقم    20190423:  تاريخ ، 620  14/9/2018 -ج  لطفي السيد خميس محمد -  46

   برقم    20190424:  تاريخ ، 625  2020/ 03/ 13 الى يجدد 2015/ 03/ 13 -ج  الفضل ابو الحميد عبد محمد محمد -  47

5365 

 2160   برقم    20190424:  تاريخ ، 621  26/9/2010  جمعه احمد محمد سالم -  48

 2160   برقم    20190424:  تاريخ ، 622  26/9/2015  جمعه احمد محمد سالم -  49

 991   برقم    20190428:  تاريخ ، 637  20/11/2018 -ج  ابوسته عبدالمنعم محمد -  50

   برقم    20190430:  تاريخ ، 641  2023/ 06/ 03 يجددالى 2018/ 06/ 03 -ج  خميس عبدالمحسن مصطفى مجدى -  51

6338 

 2849   برقم    20190430:  تاريخ ، 642  8/3/2007 -ج  رميلي عيد خميس سميح -  52

 2849   برقم    20190430:  تاريخ ، 643  8/3/2012 -ج  رميلي عيد خميس سميح -  53

 2849   برقم    20190430:  تاريخ ، 644  8/3/2017 -ج  يرميل عيد خميس سميح -  54
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 4121   برقم    20190402:  تاريخ ، 503  3/12/2020 الى يجدد 3/12/2015  شركاه و خليل ابو احمد السيد شركه -  1

 3189   برقم    20190409:  تاريخ ، 541  -ج 2018/2/4  والتجاره للصناعه وشركاه صفار محمد احمد -  2

   برقم    20190414:  تاريخ ، 567  2023/ 09/ 28 الى يجدد 2018/ 09/ 28 -ج  شركاه و فله جبر حلمى/  شركة -  3

905 

 1990   برقم    20190414:  تاريخ ، 569  2018/ 3/7  واوالده الحميد عبد محمد على شركة -  4

 1990   برقم    20190414:  تاريخ ، 569  2018/ 3/7  واوالده الحميد عبد محمد على شركة -  5

 1990   برقم    20190414:  تاريخ ، 569  2018/ 3/7  واوالده الحميد عبد محمد على شركة -  6

:  تاريخ ، 577  2021/ 11/ 03 الى يجدد 2016/ 11/ 03 -ج  فتيحه ابراهيم والسيد فتيحه ابراهيم ابراهيم شركه -  7

 2876   برقم    20190416

    20190428:  تاريخ ، 634  2024/ 03/ 30 الى يجدد 2019/ 03/ 30 -ج  شريكه و نمير السيد ابراهيم احمد شركة -  8

 6556   برقم
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