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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بجهة ، صيدليه عن 9098 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهيلى اسامه/  د/  صيدليه -  1

 الهيلى الخالق عبد ومحمد الهيلى غنيم محمد محمد اسامه/ ملك - سعيد بور شارع: 

 بيع محل عن 9077 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى الغنى عبد محمد احمد -  2

 الحلوانى على الغنى عبد محمد/ ملك - ادكو بحيره قطار محطه امام 5 نمره:  بجهة ، قطاعى سيارات كماليات

 عالفه عن 9102 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل سعد المجد ابو محمد -  3

 بالل المجد ابو سعد المجد ابو/ لكم - سالم صالح شارع من متفرع:  بجهة ، الزراعيه المحاصيل وتعبئه وبوقليات

 تجاره عن 9082 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدموكى احمد صبحى حسن -  4

 الدموكى منصور سلوى/ ملك النوويه الطاقه بجوار - السالم حى:  بجهة ، حبوب مخلفات

 ورشه عن 9108 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيبه محمد اللطيف عبد محمد وليد -  5

 نمير السيد شعبان هنيات/ ملك - شلبى بير:  بجهة ، نجاره

 عن 9072 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد ابراهيم مصطفى يوسف -  6

 الجواد عبد مصطفى يوسف الشحات/ ملك - ادفينا - النور عزبه:  بجهة ، مواشى حظيره

 مدشه عن 4067 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  7

 عامر ابو على احمد ابراهيم/ ملك حافظ بنزينه خلف عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، حبوب

 مدشه عن 4067 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  8

 عامر ابو احمد ابراهيم/ ملك عارف السالم عبد شارع  برشيد كائن قطن زيوت عصاره  بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، حبوب

 4067 برقم مقيد

 حظيره عن 9057 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين حسام هللا عبد جمعه محمد -  9

 الدين حسام احمد هللا عبد جمعه/ ملك الحماد:  بجهة ، مواشى تربيه

 عن 9059 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد سعد محمد شوقى احمد -  10

 الرحمن عبد سعد محمد شوقى ايمن/ ملك 6 قريه:  بجهة ، ماركت سوبر

 قطع عن 9070 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس سعد محمد المحسن عبد -  11

 سرط على رزق حسين/  ملك - الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ، جديده سيارات غيار

 تحضير عن 9068 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون السيد محمود بسام -  12

 زيتون قاسم محمد لبيب/ ملك - الجمهوريه شارع:  بجهة ، سريعه وجبات

 ، مالبس بيع عن 9092 برقم 20190724 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرابه  محمد محمد على -  13

 طيلون عامر محمد سعد/ ملك الجالء شارع:  بجهة

 مشغل عن 9089 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عروس سالمه معناوى محمود -  14

 عروس على سالمه معناوى/ ملك - المعصره حى توتو شارع:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات ماعدا جاهزه مالبس تفصيل

 عن 9073 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل سليمان بيومى رمضان ابراهيم -  15

 بالل بيومى ابراهيم فتحيه/ بملك النجيله:  بجهة ، سيارات زيوت
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 حبال تجاره عن 9074 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد احمد احمد -  16

 المحالوى محمد احمد/ ملك - العمومى السوق شارع:  بجهة ، ودوبار

 عموميه مقاوالت عن 9094 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد احمد جمعه احمد -  17

 سنه ابو محمد منصور محمد/ ملك - الديى المعهد شارع:  بجهة ،

 بيع عن 9103 برقم 20190729 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس احمد احمد الحميد عبد احمد -  18

 يونس احمد احمد الحميد عبد/ ملك - ديبى:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مكتب عن 9069 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى محمد احمد صالح -  19

 موسى محمود المنعم عبد/ بملك ناادفي:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 9075 برقم 20190715 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رمضان العزيز عبد احمد محمد -  20

 احمد رمضان العزيز عبد احمد/ ملك - الغربيه العمريه:  بجهة ، لبن معمل

 ادوات عن 9087 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبزه الونيس عبد محمد عطيه -  21

 شفيق الفتاح عبد اشرف/ ملك - 4 الساحل:  بجهة ، صحيه

 تجاره عن 9093 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى احمد على اسالم -  22

 طبيخه محمود جابر محمد/ ملك - الجارم على شارع:  بجهة ، تجزئه والمالبس الخردوات

 ، فراشه عن 9104 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويجى محمد الشحات محمد -  23

 نويجى حسين محمد الشحات/بملك جوهر القائد شارع نهاية:  بجهة

 تجاره عن 9095 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطفى السيد حماده السيد محمد -  24

 شاهين ابو على حسن محمود/ ملك - المقدم شارع من الثالثينى طاحونه شارع:  بجهة ، واكسسوارات تجميل مستحضرات

 عن 9078 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفالح المحسن عبد المحسن عبد محمود -  25

 األباصيرى محمد محمد/ ملك - الصغير البحر:  بجهة ، مواشى حظيره

 اصالح عن 9096 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العزيز عبد احمد سليم -  26

 العزيز عبد العزيزاحمد عبد احمد/  ملك - البوصيلى:  بجهة ، كاوتش

)  بقاله عن 9067 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى شحاته محمد بسام -  27

 األخرس الشرنوبى شحاته محمد/ ملك ادفينا:  بجهة ،(  ماركت سوبر

 وعالفه بقاله عن 9086 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر موسى محمد صباح -  28

 الكريم عبد فتحى مسعد اسماعيل/ ملك- علوان منشاه:  بجهة ،

 طهى عن 9106 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنبختى على سعد عثمان -  29

 األدكاوى حسن ابراهيم عماد/  ملك - الجديه - الدولى:  بجهة ، مأكوالت وتجهيز

 تشكيل ورشه عن 9071 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير احمد فوزى ساميه -  30

 المالياتى غانم احمد غانم/ ملك - شعير عزبه - عارف السالم عبد شارع من متفرع:  بجهة ، معادن

 جاهزه مالبس عن 9105 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى محمد السيد محمد -  31

 عشيبه عوض الدايم عبد فايزه/ ملك - الجديه:  بجهة ،

 تجاره عن 9079 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى الحليم عبد المحمدى راند -  32

 سماحه ابو ابراهيم سعد وليد/ ملك المدرسه بجوار الغابشه:  بجهة ، الغير لدى وتصنيعها البيطريه األدويه وتوزيع

 ثالجه عن 9083 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم محمد محمد عرجاوى احمد -  33

 بعجر ابراهيم سعد وفاءسمير/ ملك - الساحلى الدولى الطريق - الجديه:  بجهة ، األسماك وحفظ وتصنيع اسماك
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، وبويات حدايد عن 9081 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فالح عطيه رجب نعمه -  34

 توتو السيد على الطاهر/ ملك - المعديه - المينا شارع:  بجهة

 األسماك تجاره عن 9097 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس يمنى حلمى محمد -  35

 زيتون ابراهيم قاسم محمد سالمه/ ملك - التجارى السوق شارع:  بجهة ، بالجمله الطازجه

 بيع عن 9099 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى ابو السيد محمد السيد خالد -  36

 حسن خلف الرسول عبد اشرف/ ملك(  القديمه الكنيسه) األورام كنيسه:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 9101 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزراع على الحبيبى محمد شادى -  37

 النجار محمد الوفا ابو رجاء/ ملك - األمير محله:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 تصنيع عن 9062 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغماز محمد محمد اللطيف عبد -  38

 الغماز محمد محمد محمد/ بملك الفحارين شارع:  بجهة ، دوبار

 بيع عن 9058 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب الرحمن عبد الخالق عبد محمد -  39

 الحمراوى على حسن ابراهيم بهيه ملك - األمير محله:  بجهة ، جاهزه مالبس

 حظيرة عن 9060 برقم 20190702 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على الجواد عبد الشحات -  40

 خليل على الجواد عبد/ بملك الخليفه 0ش الجديه:  بجهة ، مواشى

 مقاوالت عن 9065 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى محمد محمد خضيرى -  41

 ماضى ابراهيم محمد محمد/ ملك - ديبونو:  بجهة ، تشطيبات

:  بجهة ، بقاله عن 9084 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور عطيه عطيه على -  42

 رمضان ىعل منصور صديقه/ ملك - العموميه الجمعيه شارع

 معرض عن 9085 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوانى على حمزه احمد -  43

 العجوانى على على محمد/ ملك - النجارين - الوسطانى شارع:  بجهة ، موبيليا

 بلدى مخبز عن 9091 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج محمد حسن مى -  44

 القط انيس احمد غالى/ ملك - الموازنه:  بجهة ، مدعم

 عن 9061 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر الحميد عبد الغنى عبد حسن -  45

 منتصر الحميد عبد الغنى عبد عادل/ بملك التحويله عزبة:  بجهة ، تسمين دواجن مزرعة

 رخام ورشه عن 9076 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد منصور سعيد -  46

 عاشور صبرى سماح/ ملك- الجديد الموقف امام:  بجهة ،

 قطع تجاره عن 9063 برقم 20190703 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون حسين محمد حسين -  47

 الطالب/  ملك - خيرت شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 بجهة ، صيدليه عن 9090 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد هشام/ د صيدليه -  48

 مرعى محمد اصيل كريمه/ ملك - المعسكر امام الحديد السكه كوبرى شارع 4 - ادفينا: 

:  بجهة ، مكتبه عن 9100 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى سعد بهجت غاده -  49

 الزين ابو حسن دراهم حسن/ ملك - ديبى - األبتدائيه المدرسه شارع

 عن 9088 برقم 20190718 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم السيد فوزى محمد -  50

 اسماعيل ابراهيم السيد فوزى/ ملك الجديد المسجد بجوار الغربيه العامريه:  بجهة ، اخشاب بيع

 مكتب عن 7706 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نمير سعد هللا عبد احمد -  51

 نمير هللا عبد سعد هللا عبد/ ملك - المحمدى شارع:  بجهة ، العامه للمقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 7706 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نمير سعد هللا عبد احمد -  52

 شارع بادكو كائن الغير لدى والتصنيع التجميل مستحضرات وتوزيع لتجاره مكتب بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، العامه للمقاوالت

 نمير هللا عبد سعد هللا عبد/  ملك المحمدى

 عن 9064 برقم 20190703 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الشيخ محمد محروس محمد -  53

 حسن الشيخ محمد محروس فرج/ ملك - عمر سيدى - الجديده الحماد قريه:  بجهة ، وبذور زراعيه واسمده مبيدات

 تربيه عن 9066 برقم 20190704 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح مرسى األسمرمحمد -  54

 موسى محمد حسن محمد/ ملك - جوهر القائد شارع:  بجهة ، جاموس ماشيه اناث األلبان الدرار وتسمين

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190716 فى ،قيدت 80000.000   مالها ،رأس  فقط كافيه و مطعم ادارة  ،  شركة   شركاه و الصيرفى بكر امين -  1

 الشركاء/ بملك 100 رقم عطيه ابو احمد بحوض عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، فقط كافيه و مطعم ادارة عن ، 9080

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   8895:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حراز حماده محمود على سحر   - 1

 التجاره لترك 1743 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   8843:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حراز محمود حمده صبرى   - 2

 التجاره لترك 1742 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   1468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرجال عبدالمحسن فتحى هدى   - 3

 التجاره لترك 1740 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   2553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه احمد فوزيه   - 4

 التجاره لترك 1741 رقم المحو بأمر القيد هذا

 تم  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   3456:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسي ليع محمود جابر   - 5

 نهائيا التجاره لترك 2019/ 07/ 08 فى رشيد 1744 رقم محو بامر القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   3899:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سماحه ابو عبده سعيد فاطمه   - 6

 التجاره لترك 1745 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم



 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

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   2384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عباس محمد صفاء   - 7

 التجاره لترك 1746 رقم المحو بأمر القيد هذا

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   8:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبلص احمد فايز ياسر   - 8

 التجاره لترك 1747 رقم المحو بأمر القيد هذا

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   8524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى ابراهيم جماال سعيد   - 9

 التجاره لترك 1750 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   4175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبيبه الحميد عبد مصطفي   - 10

 التجاره لترك 1749 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   8686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هباله المجيد عبد محمد كريمه   - 11

 التجاره لترك 1751 رقم المحو بامر القيد هذا محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  6351 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرط محمد محمد محمد -  1

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  8760 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجزار الحفيظ عبد محمد رامى -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  8192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شيش صالح عوض شعبان حمدا -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  8996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عقل محمود السباعى اميمه -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  4162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرمه سعد المنعم عبد علي -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  4162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرمة سعد المنعم عبد على - الحريق اطفاء الجهزة مصر السالم -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  8907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد يوسف احمد بشير عادل -  7

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  8710 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حراز حسن على محمد على -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  6064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   على محمدابو ممد محفوظ ضياء)  التصدير و لالستيراد على ابو -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722

 ، تاريخ وفي  6360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى خليل احمد احمد شعبان - التصدير و لالستيراد الشرقاوى -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  6360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى خليل احمد احمد شعبان -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  9110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ندا محمد فهمى يسرى يسرى -  12

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 9058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب الرحمن عبد الخالق عبد محمد -  1

  الحمراوى على حسن ابراهيم بهيه ملك - األمير محله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوينات احمد جابر ساميه -  2

 خرابه عطيه يحى نبيل/ ملك - الهنا شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حسن محمد حسن -  3

  ماضى حسن محمد خميس/ ملك- الحلو بير حى - المدينه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 9057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين حسام هللا عبد جمعه محمد -  4

  الدين حسام احمد هللا عبد جمعه/ ملك الحماد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 9059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سعد محمد شوقى احمد -  5

  الرحمن عبد سعد محمد شوقى ايمن/ ملك 6 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 9060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على الجواد عبد الشحات -  6

 خليل على الجواد عبد/ بملك الخليفه 0ش الجديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 9061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الحميد عبد الغنى عبد حسن -  7

 منتصر الحميد عبد الغنى عبد عادل/ بملك التحويله عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 9062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغماز محمد محمد اللطيف عبد -  8

 الغماز محمد محمد محمد/ بملك الفحارين شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 9063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون حسين محمد حسين -  9

  الطالب/  ملك - خيرت شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 9064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشيخ محمد محروس محمد -  10

  حسن الشيخ محمد محروس فرج/ ملك - عمر سيدى - الجديده الحماد قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 9065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى محمد محمد خضيرى -  11

  ماضى ابراهيم محمد محمد/ ملك - ديبونو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 9067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى شحاته محمد بسام -  12

 األخرس الشرنوبى شحاته محمد/ ملك ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد احمد عدنان -  13

 شلبي محمد احمد المفيد عبد/ بملك عمر سيدى ،:   الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 6527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد سعد السيد -  14

 نور شارع -  عارف السالم عبد من متفرع بشارع كائن حلويات تصنيع معمل بنشاط اخر رئيسى نشاط افتتاح تم ،:   الـتأشير

  الطالب/ ملك األسالم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 9066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مرسى األسمرمحمد -  15

 موسى محمد حسن محمد/ ملك - جوهر القائد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 7700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال محمد صالح هبه -  16

 الشيخ الهادى عبد الهادى عبد منى/ بملك مسجدالهدى بجوار الجالء 0ش من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 9068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون السيد محمود بسام -  17

  زيتون قاسم محمد لبيب/ ملك - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 9069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد احمد صالح -  18

 موسى محمود المنعم عبد/ بملك ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 9070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس سعد محمد المحسن عبد -  19

  سرط على رزق حسين/  ملك - الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 9071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير احمد فوزى ساميه -  20

  المالياتى غانم احمد غانم/ ملك - شعير عزبه - عارف السالم عبد شارع من متفرع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 9072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد ابراهيم مصطفى يوسف -  21

  الجواد عبد مصطفى يوسف الشحات/ ملك - ادفينا - النور عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 9073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل سليمان بيومى رمضان ابراهيم -  22

 بالل بيومى ابراهيم فتحيه/ بملك النجيله ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 9074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد احمد احمد -  23

  المحالوى محمد احمد/ ملك - العمومى السوق شارع ،

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 9075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رمضان العزيز عبد احمد محمد -  24

  احمد رمضان العزيز عبد احمد/ ملك - الغربيه العمريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 9077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى الغنى عبد محمد احمد -  25

  الحلوانى على الغنى عبد محمد/ ملك - ادكو بحيره قطار محطه امام 5 نمره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 9076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد منصور سعيد -  26

 عاشور صبرى سماح/ ملك- الجديد الموقف امام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 9081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالح عطيه رجب نعمه -  27

  توتو السيد على الطاهر/ ملك - المعديه - المينا شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 9079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى الحليم عبد المحمدى راند -  28

  سماحه ابو ابراهيم سعد وليد/ ملك المدرسه بجوار الغابشه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 9082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدموكى احمد صبحى حسن -  29

  الدموكى منصور سلوى/ ملك النوويه الطاقه بجوار - السالم حى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 9078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالح المحسن عبد المحسن عبد محمود -  30

  األباصيرى محمد محمد/ ملك - الصغير البحر ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 5880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور محمد المقصود عبد محمد مامون -  31

 برج النصر شارع 0كائن(الخ00000و زراعيه اسمده و مخصبات و زراعيه مبيدات بيع) لنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 /25 رقم شقه-علوى الثانى الدور -سموحه بالزا جرين امام -جولد سموحه

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 9083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد محمد عرجاوى احمد -  32

  بعجر ابراهيم سعد وفاءسمير/ ملك - الساحلى الدولى الطريق - الجديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 9086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر موسى محمد صباح -  33

  الكريم عبد فتحى مسعد اسماعيل/ ملك- علوان منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 9084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عطيه عطيه على -  34

  رمضان على ورمنص صديقه/ ملك - العموميه الجمعيه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 9085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوانى على حمزه احمد -  35

  العجوانى على على محمد/ ملك - النجارين - الوسطانى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 9088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم السيد فوزى محمد -  36

  اسماعيل ابراهيم السيد فوزى/ ملك الجديد المسجد بجوار الغربيه العامريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 9087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبزه الونيس عبد محمد عطيه -  37

 شفيق الفتاح عبد اشرف/ ملك - 4 الساحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 9089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عروس سالمه معناوى محمود -  38

  عروس على سالمه معناوى/ ملك - المعصره حى توتو شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 4067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  39

  عامر ابو على احمد ابراهيم/ ملك حافظ بنزينه خلف عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 4067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  40

 عامر ابو احمد ابراهيم/ ملك عارف السالم عبد شارع  برشيد كائن قطن زيوت عصاره  بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  4067 برقم مقيد

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 8365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام العاطى عبد فاروق الخطاب بن عمر -  41

  الغنام العاطى عبد فاروق محمد/  ملك - التفتيش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 4067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو علي ابراهيم احمد -  42

 احمد ابراهيم/ ملك  حافظ بنزينه خلف عارف السالم عبد بشارع كائن حبوب مدشه بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 عامر ابو على

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 9091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد حسن مى -  43

  القط انيس احمد غالى/ ملك - الموازنه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 9090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد هشام/ د صيدليه -  44

  مرعى محمد اصيل كريمه/ ملك - المعسكر امام الحديد السكه كوبرى شارع 4 - ادفينا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 7391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سعيد احمد -  45

  دومه على محمود ناديه/ ملك  عارف السالم عبد شارع من متفرع السميع عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 9092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه  محمد محمد على -  46

  طيلون عامر محمد سعد/ ملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهيلى اسامه/  د/  صيدليه -  47

  الهيلى الخالق عبد ومحمد الهيلى غنيم محمد محمد اسامه/ ملك - سعيد بور شارع ،:   الـتأشير



 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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد جمعه احمد -  48

  سنه ابو محمد منصور محمد/ ملك - الديى المعهد شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى السيد حماده السيد محمد -  49

  شاهين ابو على حسن محمود/ ملك - المقدم شارع من الثالثينى طاحونه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس يمنى حلمى محمد -  50

  زيتون ابراهيم قاسم محمد سالمه/ ملك - التجارى السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى احمد على اسالم -  51

  طبيخه محمود جابر محمد/ ملك - الجارم على شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 9096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد سليم -  52

  العزيز عبد العزيزاحمد عبد احمد/  ملك - البوصيلى ،:   تأشيرالـ

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 9101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراع على الحبيبى محمد شادى -  53

  النجار محمد الوفا ابو رجاء/ ملك - األمير محله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 9099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى ابو السيد محمد السيد خالد -  54

  حسن خلف الرسول عبد اشرف/ ملك(  القديمه الكنيسه) األورام كنيسه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 9100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى سعد بهجت غاده -  55

  الزين ابو حسن دراهم حسن/ ملك - ديبى - األبتدائيه المدرسه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 7706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير سعد هللا عبد احمد -  56

  نمير هللا عبد سعد هللا عبد/ ملك - المحمدى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 7706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير سعد هللا عبد احمد -  57

 المحمدى شارع بادكو كائن الغير لدى والتصنيع التجميل مستحضرات وتوزيع لتجاره مكتب بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  نمير هللا عبد سعد هللا عبد/  ملك

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 9103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس احمد احمد الحميد عبد احمد -  58

  يونس احمد احمد الحميد عبد/ ملك - ديبى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 9102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل سعد المجد ابو محمد -  59

  بالل المجد ابو سعد المجد ابو/ ملك - سالم صالح شارع من متفرع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 7706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير سعد هللا عبد احمد -  60

 مال براس نمير هللا عبد سعد هللا عبد/ ملك المحمدى بشارع العامه للمقاوالت مكتب بنشاط اخر رئيسى نشاط افتتاح تم ،:   الـتأشير

  جنيه الف مائه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 9104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد الشحات محمد -  61

 نويجى حسين محمد الشحات/بملك جوهر القائد شارع نهاية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 9105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد السيد محمد -  62

  عشيبه عوض الدايم عبد فايزه/ ملك - الجديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 9106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنبختى على سعد عثمان -  63

  األدكاوى حسن ابراهيم عماد/  ملك - الجديه - الدولى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 9108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه محمد اللطيف عبد محمد وليد -  64

  نمير السيد شعبان هنيات/ ملك - شلبى بير ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 9110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد فهمى يسرى يسرى -  65

  ندا محمد يسرى محمود/ ملك - 1 الملقه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 6814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد خليفه النعيم عبد ماهر هبه -  1

 منظفات تعبئة و تصنيع:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 8192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيش صالح عوض شعبان احمد -  2

 بالداخل ومهندسين فنيه عماله توريد نشاط اضافه تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 4162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه سعد المنعم عبد علي -  3

 معدات وتوريدات العامه والمقاوالت وصيانتها الحريق اطفاء واجهزه الحريق طفايات انواع كافه تعبئه ليصبح النشاط تعديل تم

 النظافه ومستلزمات وادوات

 تاريخ وفي 4162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمة سعد المنعم عبد على - الحريق اطفاء الجهزة مصر السالم -  4

 لحريقا اطفاء واجهزه الحريق طفايات انواع كافه تعبئه ليصبح النشاط تعديل تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714

 النظافه ومستلزمات وادوات معدات وتوريدات العامه والمقاوالت وصيانتها

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 6191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد احمد حسن فتحى -  5

 النشاط نفس على مفروشات نشاط واضافه

،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 5880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاور محمد المقصود عبد محمد مامون -  6

 حدود فى التصدير و االستيراد و زراعيه اسمده و مخصبات و زراعيه مبيدات بيع/ ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 التجاريه التوكيالت و الزراعيه واالالت الزراعيه االسمده و المخصبات و الزراعيه المبيدات وتوريدات بها المسموح القوانين

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 5721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف ابو احمد احمد محمد -  7

 عجين من حلوى تصنيع ليصبح النشاط مسمى تعديل تم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 8902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباله محمد محمد محمد اسماء -  8

 حبال شريط تصنيع ليصبح النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير

 تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 7391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سعيد احمد -  9

 البالستيك من الدوبار تصنيع ليصبح النشاط مسمى تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 7856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد احمد محمد اسامه -  10

 مقاوالت و هندسه مكتب:  التأشير

 تعديل تم20190728 تاريخ وفي 7856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عامر محمد احمد محمد اسامه)  للمقاوالت عامر -  11

 مقاوالت و هندسه مكتب:  التأشير وصف،  النشاط

 تاريخ وفي 7856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عامر محمد احمد محمد اسامه)  المقاوالت و للهندسه عامر -  12

 مقاوالت و هندسه مكتب:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 9110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اند محمد فهمى يسرى يسرى -  13

 ارانب حظيره:  التأشير



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 9061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الحميد عبد الغنى عبد حسن -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 9068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون السيد محمود بسام -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 9075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رمضان العزيز عبد احمد محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 9081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالح عطيه رجب نعمه -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 9059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سعد محمد شوقى احمد -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 9072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد ابراهيم مصطفى يوسف -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 7706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير سعد هللا عبد احمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 9106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنبختى على سعد عثمان -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 9085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوانى على حمزه احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 9087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبزه الونيس عبد محمد عطيه -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 9094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد جمعه احمد -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 9084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عطيه عطيه على -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 9088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم السيد فوزى محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 9083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد محمد عرجاوى مداح -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 9099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى ابو السيد محمد السيد خالد -  15

 خاص: التأشير وصف



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 9091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد حسن مى -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 9079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى الحليم عبد المحمدى راند -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 9110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد فهمى يسرى يسرى -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 9063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون حسين محمد حسين -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 9102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل سعد المجد ابو محمد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 9060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على الجواد عبد الشحات -  21

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 9078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالح المحسن عبد المحسن عبد محمود -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 9089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عروس سالمه معناوى محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 9105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد السيد محمد -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 9076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد منصور سعيد -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 9077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى الغنى عبد محمد احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 9100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى سعد بهجت غاده -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 9066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مرسى األسمرمحمد -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 9067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى شحاته محمد بسام -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 ريختا وفي 9101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراع على الحبيبى محمد شادى -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 9064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشيخ محمد محروس محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 9086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر موسى محمد صباح -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 9065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى محمد محمد خضيرى -  33

 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 تم20190709 تاريخ وفي 9069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد احمد صالح -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 9071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير احمد فوزى ساميه -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 9093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى احمد على اسالم -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 9097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس يمنى حلمى محمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 9098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهيلى اسامه/  د/  صيدليه -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 9062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغماز محمد محمد اللطيف عبد -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 9070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس سعد محمد المحسن عبد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 9095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى السيد حماده السيد محمد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 9104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد الشحات محمد -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 9058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب الرحمن عبد الخالق عبد محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 9073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل سليمان بيومى رمضان ابراهيم -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 4067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 9108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه محمد اللطيف عبد محمد وليد -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 9057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين حسام هللا عبد جمعه محمد -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 9074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد احمد احمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 9090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد هشام/ د صيدليه -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 9092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه  محمد محمد على -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 9082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدموكى احمد صبحى حسن -  51

 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 تم20190725 تاريخ وفي 9096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد سليم -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 9103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس احمد احمد الحميد عبد احمد -  53

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190731 تاريخ وفي 9110   برقم قيده سبق  ، تاجر ، ندا محمد فهمى يسرى يسرى -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احمد - المقاوالت و للهندسه هلش مكتب: الى 6726 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  1

   هلش احمد حامد

 محمد اسامه)  المقاوالت و للهندسه عامر: الى 7856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل أشيرالت تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  2

 (  عامر محمد احمد

   السيارات لتجاره الشمس: الى 9012 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  3

   ندا محمد فهمى يسرى يسرى: الى 9110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  4

   اليوجد: الى 9110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   305:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و بدوى محمد حسين عادل   - 1

 نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 07/ 18 فى رشيد 1748 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل

 تم   20190718 تاريخ وفى ،   305:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و بدوى محمد حسين عادل االمل شركة   - 2

 نهائيا تصفيتها و الشركه لفسخ 2019/ 07/ 18 فى رشيد 1748 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 7795، برقم قيدها سبق ،  منتضا شركة شريكه و خميس الحميد عبد حسن وائل -  1

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و ورشان صالح محمد صالح محمد شركة -  1

 صالح شارع رشيد شباب بمركز العلوى الدور 10 رقم محل الكائن الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الرئيسى المركز عنوان ليصبح سالم

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البحريه والمعدات لسيارت غيرا قطع وتصدير ستيراد ال الصايغ على على حسن -  2

 العلوى الدور 10 رقم محل الكائن الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890

 الرئيسى المركز عنوان ليصبح سالم صالح شارع رشيد شباب بمركز



 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

 تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و ورشان صالح محمد صالح محمد شركة -  3

 بمركز العلوى بالدور 10 رقم المحل الكائن بالعنوان ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  سالم صالح شارع رشيد شباب

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البحريه والمعدات لسيارت غيرا قطع وتصدير ستيراد ال الصايغ على على حسن -  4

 الكائن بالعنوان ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890

  سالم صالح شارع رشيد شباب بمركز العلوى بالدور 10 رقم المحل

 تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و ورشان صالح محمد صالح محمد شركة -  5

 االول الفرع ليصبح ورشان صالح محمد صالح/  بملك رشيد برج الكائن العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 للشركة

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البحريه والمعدات لسيارت غيرا قطع وتصدير ستيراد ال الصايغ على على حسن -  6

 محمد صالح/  بملك رشيد برج الكائن العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890

 للشركة االول الفرع ليصبح ورشان صالح

 سبق  ، تضامن شركة ، البحريه المعدات و السيارات غيار قطع تصدير و الستيراد شريكه و الصايغ على على حسن شركة -  7

 بالدور 10 رقم المحل الكائن الفرع اصبح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها

 للشركه الرئيسى المركز هو رشيد شباب بمركز سالم صالح 0ش العلوى

 اصبح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، العالميه -  8

 للشركه الرئيسى المركز هو رشيد شباب بمركز سالم صالح 0ش العلوى بالدور 10 رقم المحل الكائن الفرع

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البحريه المعدات و السيارات غيار تصديرقطع و الستيراد شريكه و الصايغ على على حسن -  9

 هو الجديه - الدولى الطريق 0الكائن الفرع اصبح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم

 للشركه الثانى الفرع

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7890    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، العالميه -  10

 للشركه الثانى الفرع هو الجديه - الدولى الطريق 0الكائن الفرع اصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 6701   برقم قيدها سبق  ، طازجه اسماك تجارة  تضامن شركة ، شركاه و محارم يس محمد محمد شركة -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703

 تاريخ وفي 6701   برقم قيدها سبق  ، طازجه اسماك تجارة  تضامن شركة ، شريكه و محارم يس محمد محمد شركة -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى حق له األول للشريك ليصبح والتوقيع األداره حق تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج محمد ابراهيم احمد -  1

 األفراد وكذلك الحكوميه وغير الحكوميه والمصالح واألدارات الجهات جميع وامام السلطات كافه امام الشركه بأسم والتوقيع األداره

 فتح حق وله البنكيه وغير البنكيه التعامالت جميع فى له وكذلك البنكيه التعامالت كافه على والتوقيع والبنوك والهيئات والمؤسسات

 8912   برقم    20190722:  تاريخ ، واألقتراض الرهن حق له وكذلك الشركه بأسم الضمان وخطابات األعتمادات

 السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش السالم عبد السعيد احمد -  2

 حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات جميع امام فى

 حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك من االقتراض

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض و الرهن

 السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش السالم عبد السعيد احمد -  3

 حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات جميع امام فى

 حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك من االقتراض

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض و الرهن

 امام فى السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  4

 حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات جميع

 حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك من االقتراض

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض و الرهن

 امام فى السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  5

 حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات جميع

 حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك من االقتراض

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض و الرهن

 جميع امام فى السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  فرع مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  6

 من االقتراض حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات

 و الرهن حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض



 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

 جميع امام فى السلطات وكافة الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق وله  فرع مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  7

 من االقتراض حق له و البنوك و الهيئات و المؤسسات االفرادو كذلك و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و االدارات و الجهات

 و الرهن حق له كذلك و الشركه باسم الضمان خطابات و االعتمادات فتح حق وله البنكيه التعامالت كافة على التوقيع و البنوك

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، الشركه اصول رهن و بيع حق و االقتراض

 شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش السالم عبد السعيد احمد -  8

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى العام للمركز

 شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش السالم عبد السعيد احمد -  9

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى العام للمركز

 للمركز شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  10

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى العام

 للمركز شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  11

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى العام

 العام للمركز شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  فرع مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  12

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى

 العام للمركز شريك و مدير( الصايغ على على حسن)  الشريك اصبح  فرع مدير  تضامن شركة  الصايغ على على حسن -  13

 7890   برقم    20190722:  تاريخ ، 2019/ 07/ 22 فى

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190703:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و خميس الحميد عبد حسن وائل -  1

7795 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6557   برقم    20190701:  تاريخ ، 857  2019/3/30 -ج  خليل احمد محمدين جمعه -  1

 158   برقم    20190701:  تاريخ ، 924  2022/1/31 الى يجدد 2017/1/31 -ج  برمو محمد احمد محمد -  2



 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

 1468   برقم    20190701:  تاريخ ، 854  2004/7/20 -ج  الرجال عبدالمحسن فتحى هدى -  3

 1468   برقم    20190701:  تاريخ ، 855  2009/7/20 -ج  الرجال عبدالمحسن فتحى هدى -  4

 1468   برقم    20190701:  تاريخ ، 856  204/7/20 -ج  الرجال عبدالمحسن فتحى هدى -  5

 2553   برقم    20190701:  تاريخ ، 858  2006/6/25 -ج  عطيه احمد فوزيه -  6

 2553   برقم    20190701:  تاريخ ، 859  2011/6/25  عطيه احمد فوزيه -  7

 2553   برقم    20190701:  تاريخ ، 860  2016/6/25  عطيه احمد فوزيه -  8

 3739   برقم    20190701:  تاريخ ، 852  2019/6/21 -ج  والتصدير لالستيراد الصفا مكتب -  9

 5091   برقم    20190702:  تاريخ ، 867  2014/4/4 -ج  البصيلى اللطيف عبد محمد وليد -  10

 5091   برقم    20190702:  تاريخ ، 868  2019/4/4 -ج  البصيلى اللطيف عبد محمد وليد -  11

 3001   برقم    20190703:  تاريخ ، 870  2007/8/4 -ج  محمدالبليهي محمد غانم -  12

 3001   برقم    20190703:  تاريخ ، 871  2012/8/4 -ج  محمدالبليهي محمد غانم -  13

 3001   برقم    20190703:  تاريخ ، 872  2017/8/4 -ج  محمدالبليهي محمد غانم -  14

 4514   برقم    20190704:  تاريخ ، 882  2012/1/21  -ج  العقبي السيد محمد السيد -  15

 4514   برقم    20190704:  تاريخ ، 883  الى يجدد 2017/1/21 -ج 2022/1/21  العقبي السيد محمد السيد -  16

 6527   برقم    20190704:  تاريخ ، 885  2019/3/5-ج  حجاج محمد سعد السيد -  17

   برقم    20190707:  تاريخ ، 897  2012/ 05/ 19 الى يجدد 2007/ 05/ 19 -ج  البرجي احمد عطيه سوزان -  18

2928 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 898  2017/ 05/ 19 الى يجدد 2012/ 05/ 19 -ج  البرجي احمد عطيه سوزان -  19

2928 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 899  2022/ 05/ 19 الى يجدد 2017/ 05/ 19 -ج  البرجي احمد عطيه سوزان -  20

2928 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 895  2023/ 11/ 05 الى دديج 2018/ 11/ 05 -ج  المسلمانى محمد ابراهيم محمود -  21

4992 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 893  2021/ 03/ 20 الى يجدد 2016/ 03/ 20 -ج  المرشدى كامل اسعد صباح -  22

5675 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 889  2013/ 07/ 04 الى يجدد 2008/ 07/ 04 -ج  النيداني حسن محمد سعد صديقه -  23

3339 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 890  2018/ 07/ 04 الى يجدد 2013/ 07/ 04 -ج  النيداني حسن محمد سعد صديقه -  24

3339 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 891  2023/ 074/ 04 الى يجدد 2018/ 07/ 04 -ج  النيداني حسن محمد سعد صديقه -  25

3339 

 500   برقم    20190707:  تاريخ ، 892  2022/ 12/ 23 الى يجدد 2017/ 12/ 23 -ج  حرحش محمد محمد منى -  26



 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

   برقم    20190707:  تاريخ ، 888  2022/ 01/ 23 الى يجدد 2017/ 01/ 23 -ج  البراوى فرحات عبده عماد -  27

5944 

 3456   برقم    20190708:  تاريخ ، 901  2013/ 10/ 14 الى يجدد 2008/ 10/ 14 -ج  عيسي علي محمود جابر -  28

 3456   برقم    20190708:  تاريخ ، 902  2018/ 10/ 14 الى يجدد 2013/ 10/ 14 -ج  عيسي علي محمود جابر -  29

 3456   برقم    20190708:  تاريخ ، 903  2023/ 10/ 14 الى يجدد 2018/ 10/ 14-ج  عيسي علي محمود جابر -  30

 3776   برقم    20190709:  تاريخ ، 907  2024/8/6 الى يجدد 2019/8/6 -ج  الخلعي اللطيف عبد عادل -  31

   برقم    20190710:  تاريخ ، 911  2023/ 09/ 16 الى يجدد 2018/ 09/ 16 -ج  زيد ابو مصطفي العزيز عبد شفيق -  32

3427 

 158   برقم    20190714:  تاريخ ، 921  2002/1/31 -ج  برمو محمد احمد محمد -  33

 158   برقم    20190714:  تاريخ ، 922  2007/1/31  برمو محمد احمد محمد -  34

 158   برقم    20190714:  تاريخ ، 923  2012/1/31 -ج  برمو محمد احمد محمد -  35

    20190714:  تاريخ ، 919  2022/ 06/ 26 الى دديج 2017/ 06/ 26 -ج  محمود حسن حسين اسماعيل ناصر -  36

 6075   برقم

   برقم    20190714:  تاريخ ، 925  2024/ 04/ 05ى الى يجدد 2019/ 04/ 05 -ج  البراوى على صابر محمد احمد -  37

6561 

 3899   برقم    20190714:  تاريخ ، 926  2015/2/15 -ج  سماحه ابو عبده سعيد فاطمه -  38

   برقم    20190715:  تاريخ ، 927  2024/3/14 الى يجدد 2019/3/14 -ج  قاسم ابراهيم محمد المنعم عبد محمد -  39

3607 

 3607   برقم    20190715:  تاريخ ، 927  2024/3/14 الى يجدد 2019/3/14 -ج  قاسم محمد المنعم عبد محمد -  40

 8   برقم    20190715:  تاريخ ، 932  2001/8/4 -ج  حبلص احمد فايز ياسر -  41

 8   برقم    20190715:  تاريخ ، 933  2006/8/4 -ج  حبلص احمد فايز ياسر -  42

 8   برقم    20190715:  تاريخ ، 934  2011/8/4 -ج  حبلص احمد فايز ياسر -  43

 8   برقم    20190715:  تاريخ ، 935  2016/8/4 -ج  حبلص احمد فايز ياسر -  44

 6540   برقم    20190716:  تاريخ ، 939  2024/3/15 الى يجدد2019/3/15 -ج  البراوى محمد مسعد محمود -  45

 6551   برقم    20190716:  تاريخ ، 941  2024/ 03/ 24 الى يجدد 2019/ 03/ 24 -ج  الغنام محمد جمعه نبيل -  46

 6276   برقم    20190718:  تاريخ ، 952  2023/3/13 الى يجدد 2018/3/13 -ج  حجاج الفتاح عبد ابراهيم عمرو -  47

 1011   برقم    20190721:  تاريخ ، 960  2003/11/28 -ج  ماضى سعد حسن احمد -  48

 1011   برقم    20190721:  تاريخ ، 961  2008/11/28 -ج  ماضى سعد حسن احمد -  49

 1011   برقم    20190721:  تاريخ ، 962  2013/11/28 -ج  ماضى سعد حسن احمد -  50

 1011   برقم    20190721:  تاريخ ، 963  2023/11/28 الى يجدد 2018/11/28 -ج  ماضى سعد حسن احمد -  51



 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

 ، 970  2022/5/29 الى يجدد 2017/5/29 -ج(   على محمدابو ممد محفوظ ضياء)  التصدير و لالستيراد على ابو -  52

 6064   برقم    20190722:  تاريخ

 4295   برقم    20190724:  تاريخ ، 974  2011/5/21-ج  العطار محمد المنعم عبد علي -  53

 4295   برقم    20190724:  تاريخ ، 975  2021/5/21 الى يجدد 2016/5/21 -ج  العطار محمد المنعم عبد علي -  54

 1021   برقم    20190724:  تاريخ ، 979  2023/11/29 الى يجدد 2018/11/29 -ج  السد على حلمى ابراهيم -  55

 6453   برقم    20190725:  تاريخ ، 988  2023/12/8 الى يجدد 2018/12/8 -ج  الشخاط عطيه حسن حسن -  56

   برقم    20190725:  تاريخ ، 985  2024/ 06/ 17 الى يجدد 2019/ 06/ 17 -ج  ابومساعد يوسف محمد يوسف -  57

6623 

 3768   برقم    20190728:  تاريخ ، 989  2019/7/24 -ج 2024/7/24 الى يجدد  هباله عامر سعد سعد عفاف -  58

 6601   برقم    20190729:  تاريخ ، 998  2024/5/21 الى يجدد 2019/5/21 -ج  محيمر محمد محمد مختار وليد -  59

 1753   برقم    20190730:  تاريخ ، 1004  2003/10/18 -ج  سماعيلا محمد عبدالمنعم -  60

 1753   برقم    20190730:  تاريخ ، 1005  2008/10/18  اسماعيل محمد عبدالمنعم -  61

 1753   برقم    20190730:  تاريخ ، 1006  2013/10/18 -ج  اسماعيل محمد عبدالمنعم -  62

 1753   برقم    20190730:  تاريخ ، 1007  2023/10/18 الى يجدد 2018/10/18 -ج  اسماعيل محمد عبدالمنعم -  63

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5127   برقم    20190703:  تاريخ ، 875  2019/5/16 -ج  الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  1

:  تاريخ ، 875  2019/5/16 -ج(   وشريكة وهيب فتوح السيد محمود شركة) الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  2

 5127   برقم    20190703

 5127   برقم    20190703:  تاريخ ، 876  2019/5/16 -ج  الميكانيكى النسيج و للغزل تكس فتوح شركة -  3

:  تاريخ ، 876  2019/5/16 -ج(   وشريكة وهيب فتوح السيد محمود شركة)  الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  4

 5127   برقم    20190703

 2840   برقم    20190709:  تاريخ ، 904  2016/5/7 -ج  وشركاه قطيط محمد سالمه شركه -  5

 2840   برقم    20190709:  تاريخ ، 105  2016/5/7 -ج  وشركاه قطيط محمد محمد سالمه شركه -  6

 2840   برقم    20190709:  تاريخ ، 105  2016/5/7 -ج  يوجد ال -  7

 5113   برقم    20190709:  تاريخ ، 909  2019/4/29 -ج  وشريكة يونس خميس السيد شركة -  8

 5113   برقم    20190709:  تاريخ ، 909  2019/4/29 -ج  شركاه و يونس خميس السيد الكريم عبد شركة -  9

 5113   برقم    20190709:  تاريخ ، 909  2019/4/29 -ج  وشريكة يونس خميس السيد شركة -  10



 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

 5113   برقم    20190709:  تاريخ ، 909  2019/4/29 -ج  شركاه و يونس خميس السيد الكريم عبد شركة -  11

 305   برقم    20190718:  يختار ، 953  2002/ 07/ 21 -ج  شريكته و بدوى محمد حسين عادل -  12

 305   برقم    20190718:  تاريخ ، 953  2002/ 07/ 21 -ج  شركاه و بدوى محمد حسين عادل االمل شركة -  13

 305   برقم    20190718:  تاريخ ، 954  2007/ 07 21/8 -ج  شريكته و بدوى محمد حسين عادل -  14

 305   برقم    20190718:  تاريخ ، 954  2007/ 07 21/8 -ج  شركاه و بدوى محمد حسين عادل االمل شركة -  15

 305   برقم    20190718:  تاريخ ، 955  2012/ 07/ 21 -ج  شريكته و بدوى محمد حسين عادل -  16

 305   برقم    20190718:  تاريخ ، 955  2012/ 07/ 21 -ج  شركاه و بدوى محمد حسين عادل االمل شركة -  17

   برقم    20190718:  تاريخ ، 956  2022/ 07/ 21 الى يجدد 2017/ 07/ 21 -ج  شريكته و بدوى محمد حسين عادل -  18

305 

:  تاريخ ، 956  2022/ 07/ 21 الى يجدد 2017/ 07/ 21 -ج  شركاه و بدوى محمد حسين عادل االمل شركة -  19

 305   برقم    20190718

   برقم    20190724:  تاريخ ، 980  2021/11/16 الى يجدد 2016/11/16 -ج  وشركاه شيخال حسن احمد شركه -  20

2734 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

  


