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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 59062 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد محمد -  1

 أالقابوطي 17 بلوك 56 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االستيرادو المجمده اللحوم بيع عن

 عن 59053 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد احمد سيد السيد حسن احمد -  2

 وحده 5000ال مساكن 62 رقم عماره 22 رقم شقه:  بجهة ، لذلك والمنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 عن 59050 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عطوه عيد السيد شيماء -  3

 الخطاب بن عمر مساكن:  بجهة ، 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور 4 شقة 138 عمارة

 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على فرغلى محمد الدسوقى ابراهيم سلمى -  4

 رقم بالشقه 2 رقم حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن 59049

 العزب تقسيم النصر شارع وحاليا سابقا الكويت شارع عوايد 7و 7/4 رقم عقار 16

 عن 59047 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرى سليمان سليمان فاطمه -  5

:  بجهة ، البرى النقل وخدمات ولوازمها البناء ومواد االنتاج ومستلزمات والصناعيه الكهربائيه والمواد  والعدد االدوات توريدات

 الزهور حى الجيزه مساكن التعاونيه الجمعيه مشروع 3 مدخل البخارى  عماره السادس الدور 28 بالشقه حجره

 عن 59043 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان حسن احمد السيد محمد -  6

:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد 36 فقرة 6 والمادة19 المادة اعد فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الجنوب البقر بحر الحظائر منطقة 40 رقم بملكه االرضى بالدور بشقة حجرة

 59057 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد سناء -  7

 1 رقم شقه االول الدور أ 17 رقم بلوك 56 رقم عقار القابوطي:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد عن

 بيع عن 59060 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد سعد الجرايحى محمد -  8

 مدن 79 عوايد 73 رقم عقار2 رقم محل:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد وشاشات الدش مستلزمات

 الغربيه البحريه الجهة ثانى السراى شياخه الشرقاوى حاره وتنظيم

 في االستيراد عن 59054 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولي محمد محمد مرفت -  9

 95 عماره الصفا مساكن 10 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد القوانين حدود

 عن 59055 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مسعود فهيم عادل تامر -  10

 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتفريغ والنقل الشحن واعمال لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في والتصدير االستيراد

 الفرما مساكن علي محمد شارع ج مدخل 46 رقم عماره1001

 فى الستيراد عن 59056 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فاروق رؤوف محمد -  11

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود

 الثالث الدور 9 بشقة حجرة الحمامى ملك 8/10 شارع 49 عقار:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على

 ، بقاله عن 59063 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنان مصطفى السعيد اشرف -  12

 الزهور تعاونيات التضامن عماره 35 رقم محل:  بجهة

 عن 59044 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد الحسينى السيد نهى -  13

 بالشقه حجره:  بجهة ، االطفال لعب واستيراد 36 فقره 6 الماده 19 الماده عدا فيما المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الجيش شارع 1 رقم عماره 702
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشه عن 53555 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز محمد محمد محمد يحيى -  14

 الزهور االنجليزحى جبانات شرق 13 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، الرياضيه المالبس لتصنيع

 فى االستيراد عن 59058 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جربوع شلبى بكر احمد -  15

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن 78 عمارة 14 بشقة 2 حجرة:  بجهة ، وبطارخ واستيراداسماك(  والورادات الصادرات على

 سوبر عن 59064 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا عبد محمد محمد -  16

 11 شارع المغربى وراثه ملك 59 رقم المدخل يمين 1 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 عن 59048 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهني السيد مدمح طلعت هللا منه -  17

 الزهور 171 رقم عماره وحده 5000ال مساكن 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد

 عن 59051 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس محمد نصر نصر عائشه -  18

 الكعبة برج تعمير 2 مساكن:  بجهة ، 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى الستيراد

 5 شقة

 عن 59052 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغيطانى محمد عوض الداودى احمد -  19

 على محمد ابراج 22 رقم عماره 523 رقم محل:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيرد رجالى كوافير

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها النادى السيد مصطفى ماجده -  1

 رقم محل:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59061 برقم 20190728 فى ،قيدت 4000.000

 السويركى السيد محمد ملك عقار 2 رقم الورشه شارع 1

   مالها ،رأس  لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكه الغيطانى محمد محمد مهاب -  2

 شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59059 برقم 20190721 فى ،قيدت 10000.000

 محمود ومحمد محمود السلطان شارع 5 رقم عقار المسروق الدور 1 رقم

 3000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه سليمان احمد رزق داود -  3

 بالدور بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59046 برقم 20190707 فى ،قيدت

 والطور عزمى شارع 12 رقم عقار االرضى

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  الصويا الفول لتكسير مدشة  ،  شركة   وشريكه احمد احمد حسن احمد شركة -  4

 الجنوب القوايطة كوبرى بجوار 37 بالعقار بالملك محل:  بجهة ، الصويا الفول لتكسير مدشة عن ، 59045 برقم 20190701

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   15651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النطار عبده سعد   - 1

 لوفاته التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   52168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على العال عبد محمد منى   - 2

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   27565:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العز ابو عثمان مسعد سعد   - 3

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   27565:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العز ابو نعمان مسعد سعد   - 4

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   54578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الاله عبد احمد ابراهيم حنان   - 5

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   54578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد احمد ابراهيم حنان   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   58166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين محمد الفتاح عبد السيد احمد   - 7

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   41226:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زتون ابو محمد محمد محمد   - 8

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   28898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم السيد محمد دسوقي اسماعيل   - 9

 التجارة العتزال والفرع التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190717 تاريخ وفى ،   28898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد  محمد   علىدسوقى   اسماعيل   - 10

 التجارة العتزال والفرع التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   51470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحات هللا عبد محمد احمد   - 11

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   50991:  برقم قيده قسب  ،  فرد تاجر  ،  شبانة نجيب محمد محمد   - 12

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   58259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجد ابو على امنيه   - 13

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   24068:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفارسكورى  عوض محمد محمد   - 14

 للوفاة التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   28986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبراوى محمود عباس رمضان   - 15

 الفرع الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   47568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده السيد احمد احمد   - 16

 للوفاه التجارى السجل شطب
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  29365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرح ابو ابو على رمضان محمد ايمن -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  45502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبي حسن محمد حسن -  2

  جنيه  180000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  55605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن ابراهيم السيد محمد محمد -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  27916 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  جودة احمد سعد   محسن -  4

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  58847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العاصى ابراهيم العال عبد محمد احمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  57778 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المر حسن فؤاد محمد -  6

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  45329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حسن ابراهيم ابراهيم -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  52465 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزيز عبد محمد ابراهيم ابراهيم -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  42067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محفوظ السيد السيد محمود -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  36212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجيار على  فاروق  محمد  احمد -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  58312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسل محمد حسن حسين -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 45535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد حسين تابعي محمد -  1

 العزيز وعبد االصمعى حاره 27 بالعقار محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 59044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد الحسينى السيد نهى -  2

 الجيش شارع 1 رقم عماره 702 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الدسوقي محمود ابراهيم -  3

 299 محل الزهراء فاطمه منطقة الحرفيين الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 59043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد السيد محمد -  4

 الجنوب البقر بحر الحظائر منطقة 40 رقم بملكه االرضى بالدور بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 52110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد عباس صابر عطيات -  5

  التاني الدور 67 عماره ودمنهور كسري شارع 5 رقم بالشقه حجره  الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 47629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو احمد عبده احمد مجدي -  6

 مبارك حى 10 عمارة1 شقة من مستقطع 2 بالمحل فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 44884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقارية للخدمات شحاته صالح مكتب -  7

 السواحل قشالق االمل شاطىء 4 عمارة الصفا برج 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 44884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سيد شحاته صالح -  8

 السواحل قشالق االمل شاطىء 4 عمارة الصفا برج 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 47629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو احمد عبده احمد مجدي -  9

 مبارك حى 10 عمارة1 شقة من مستقطع 2 بالمحل فرع  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 56071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش المعاطى ابو رزق عزة -  10

 الزهور قبضايا مساكن 5 عقار 10 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 49277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى ابراهيم عبده شيرين -  11

 الزهور حى الجبل امل مساكن 22 عماره 23 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 50311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدالموافى  محمود شريف -  12

 السواحل قشالق 21 رقم الحسنا برج 19 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 54532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن ابراهيم السعيد -  13

 14 رقم شقه 86 رقم عماره الكويت حي مساكن الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 49972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمود حسونه حنان -  14

  الجديد االمل منطقه 85 عماره 45 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 59047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى سليمان سليمان فاطمه -  15

 حى الجيزه مساكن التعاونيه الجمعيه مشروع 3 مدخل البخارى  عماره السادس الدور 28 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 30810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جداره السيد محمد عادل -  16

 15 محل 1 عمارة والصباح اسوان شارع المعلمين مساكن الكائن فرعال استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 34533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد احمد  على احمد -  17

 السياحية الياقوت قرية 6 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 50745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهب ابو حسن محمد رشا -  18

 الزهور تعاونيات 13 شقة 1 مدخل ابراهيم حافظ عمارة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 55937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمله على السعود ابو عزه -  19

  االخالص برج فرعي 19/3 شارع 14 عماره 8 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 49623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد اللطيف عبد عيسى هللا هبه -  20

 الزهور حى الزهور تعاونيات 4 مدخل المعموره عماره 26 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 52829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربينى احمد عادل -  21

  االسكان بنك مساكن 3 رقم عماره 5 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 28416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح السيد -  22

 ديسمبر 23 مساكن 8 عمارة 31 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 50014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول السيد محمد رانيا -  23

  النور مساكن فريده برج علوى ثالث دور 6 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 55378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى عبده محمد عبير -  24

 االسكان بنك مساكن 58 رقم عماره 13 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 57287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح حسن على عادل -  25

 الزهور الحرفيين مساكن أ20 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 27736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم السيد  سمير -  26

  الجولف ارض الوليد بن خالد برج 18 عماره السابع الدور 13 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 55380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد كريم -  27

 الجديد السالم 56.57 عماره بجوار 6 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 33089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراهم  محمدعبده  محمد -  28

 الزهور وحدة 5000 مساكن 202 عمارة 202 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 57240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى المرسى الدسوقى نجالء -  29

 بورتكس-الصفا برج االول الدور 5 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 55173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايا الغندور احمد اشرف صابرين -  30

  الحراسات خلف مساكن119 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 55379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد هشام -  31

 الجديد السالم 56/57 عماره بجوار 12 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   أشيرالـت وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 47929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات السيد على السيد -  32

 43 رقم محل الزهراء منطقة 3 رقم بلوك الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 59048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهني السيد محمد طلعت هللا منه -  33

  الزهور 171 رقم عماره وحده 5000ال مساكن 4 رقم بالشقه حجره  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 56606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز احمد محمود محمد -  34

 النور حى السابع الدور ب2 رقم عماره 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 59050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عطوه عيد السيد شيماء -  35

 الزهور 4 شقة 138 عمارة الخطاب بن عمر مساكن ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 54691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى الرازق عبد كمال والء -  36

  الزهور ب 21 عماره 17 شقه العاص بن عمرو مساكن الي العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 59049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على فرغلى محمد الدسوقى ابراهيم سلمى -  37

 النصر شارع وحاليا سابقا الكويت شارع عوايد 7و 7/4 رقم عقار 16 رقم بالشقه 2 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العزب تقسيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 55377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عادل فاطمه -  38

  الزهور طالب ابي بن علي مساكن أ 26 عماره 23 بالشقه 1 حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 53337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد كامل مرفت -  39

  واصله جيزه عطفه 5 عماره علوي اول دور 4 رقم شقه االنصار شارع 68 الي العنوان عدل ، :  الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 33237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى البديع عبد العابدين  زين   اشرف -  40

  تعمير 2 منطقه الكعبه شارع 30 رقم بالعقار محل الي العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 58864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو احمد جمال احمد -  41

  سابقا الباتروس اركان بفندق الملحقه بالمنطقه 2 محل الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 32928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو جمعه الداودى محمد -  42

  والهاللية الشرقية شارع 43 بالملك محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 51708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حماده العظيم عبد نجالء -  43

 زمزم مساكن 86 عماره 2رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 20988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد مصطفى -  44

 وممفيس النهضه شارع الفريبور مبنى السادس الدور 21 وحده/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 20988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتجاره للمقاوالت قوطه -  45

 وممفيس النهضه شارع الفريبور مبنى السادس الدور 21 وحده/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 59052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطانى محمد عوض الداودى احمد -  46

  على محمد ابراج 22 رقم عماره 523 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 59051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس محمد نصر نصر عائشه -  47

 5 شقة الكعبة برج تعمير 2 مساكن ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 30810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عادل -  48

 والصباح اسوان شارع المعلمين مساكن 1 رقم عماره 15 رقم محل/الى العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 30810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جداره السيد محمد عادل -  49

 والصباح اسوان شارع المعلمين مساكن 1 رقم عماره 15 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 58279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر الحسينى -  50

  الحريه مساكن 26 رقم عماره 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 58279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى ماركت سوبر -  51

  الحريه مساكن 26 رقم عماره 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 18613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى حامد عليه -  52

  وقايتباي درويش سيد شارع الخامس الدور وتنظيم مدن 29عقار 19 بالشقه حجره الي العنوان عدل ،

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 18613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى احمد على حامد عليات -  53

  وقايتباي درويش سيد شارع الخامس الدور وتنظيم مدن 29عقار 19 بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   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

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 33716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد  عباس  سامى -  54

  الفتاح عبد سعد ملك والبلديه مظلوم شارع 54 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 59053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد سيد السيد حسن احمد -  55

 وحده 5000ال مساكن 62 رقم عماره 22 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 48352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد احمداحمد اسامة -  56

  المالحيه التوكيالت مجمع العزب ارض السالم دار عماره 202 شقه الي العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 59055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسعود فهيم عادل تامر -  57

  الفرما مساكن علي محمد شارع ج مدخل 46 رقم عماره1001 رقم بالشقه حجره  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 59056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فاروق رؤوف محمد -  58

 الثالث الدور 9 بشقة حجرة الحمامى ملك 8/10 شارع 49 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 59054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد محمد مرفت -  59

 95 عماره الصفا مساكن 10 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 59057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد سناء -  60

  1 رقم شقه االول الدور أ 17 رقم بلوك 56 رقم عقار القابوطي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 38280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلينى حسن على حسن -  61

  الهيئة معاشات 325 عماره الخامس الدور 27 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 25355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سالم محمد -  62

 تعمير 2 منطقة 38 عمارة 6 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 59058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع شلبى بكر احمد -  63

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن 78 عمارة 14 بشقة 2 حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 36212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار على  فاروق  محمد  احمد -  64

 الزهور حرفيين B8 الحرفيين مجمع 18 رقم ورشه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 35059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناخلى محمد محمد حسام -  65

 فى 200983 رقم القاهرة سجل محو امر)  مول سالى االرضى الدور 46 محل لطفى الحميد عبد/الفرع الغاء ،:   الـتأشير

2019/7/24 ) 

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 30505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى خليل  محمد    مصطفى -  66

 المتطور السمك سوق 74 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 53555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  67

 الزهور االنجليز جبانات شرق 13 عمارة 3 رقم بالمحل اخر رئيسى افتتح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 53555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  68

 الزهور االنجليزحى جبانات شرق 13 رقم عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 39585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم جميله -  69

  الوطني الحزب مساكن 105 رقم عماره 602 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 59060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد سعد الجرايحى محمد -  70

  الغربيه البحريه الجهة ثانى السراى شياخه الشرقاوى حاره وتنظيم مدن 79 عوايد 73 رقم عقار2 رقم محل ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 35433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان حسن حسن عرفه -  71

  العدل وحارة اسيوط شارع ريحان اوالد ملك بالعقار 5 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 53357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عطية السيد ممدوح ريهام -  72

 الزهور حى المناخلى والشهيد الناصر شارع 4 مدخل الفتح عماره 602 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 53048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى حسين  وجدى محمد ريهام -  73

  ب الصوامع مساكن االول الدور 3 رقم عماره 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 56332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل حسن طه طه راويه -  74

  الحريه مساكن 106 عماره 8 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 32321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد  احمد ياسر -  75

  وماهر النقراشي فهمي محمود شارع 16 رقم بالعقار محل الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 58808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا براهيما خاطر محمود احمد -  76

 الزهور وحدة 5000 مساكن 39 عمارة 13 بشقة مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 47437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى طه طه عادل -  77

 الصيد ميناء داخل ثلج مصنع بنشاط فرع ،

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 27422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2000 بادركلين -  78

 رئيسى 3 شارع حمام برج الثامن الدور 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 27422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد القزاز -  79

 رئيسى 3 شارع حمام برج الثامن الدور 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 27422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز مصطفى ابراهيم مصطفى -  80

 رئيسى 3 شارع حمام برج الثامن الدور 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 27422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد القزاز مؤسسة -  81

 رئيسى 3 شارع حمام برج الثامن الدور 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 58993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده خطاب الفتاح عبد -  82

 الجديد بورفؤاد سوق 131 بالمحل فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 58993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده خطاب الفتاح عبد -  83

 الجديد بورفؤاد سوق 131 بالمحل فرع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 47437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي طه طه عادل -  84

 الصيد ميناء داخل ثلج مصنع بنشاط فرع افتتح ،

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 59062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد محمد -  85

  أالقابوطي 17 بلوك 56 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 53555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  86

 الزهور االنجليزحى جبانات شرق 13 رقم عماره 3 رقم محل/افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 54655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمارة على بكر ابو محمد -  87

 الزهور حى الصفوه مساكن 30 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 50189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان على محمد رجب -  88

 الزهور حى رباح بن بالل مساكن 34 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 28639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظالم  ابراهيم  السيد   عصام -  89

 كسرى وشارع العبانى حاره 46 الكائن مسروق دور 1 رقم مكتب/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 52275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنف محمد الدين نصر محمد محمد -  90

 تمليك السالم مساكن 24 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان يلتعد تم 20190730 تاريخ وفي 28986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمود عباس رمضان -  91

 7 محل 6 عماره القابوطى طريق النور مشروع/استبعاد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 46999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الدسوقي ابراهيم هيثم -  92

  الرابعه المنطقه مساكن 72 رقم عماره 3 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 44084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشي ابراهيم احمد محمد هاشم ام -  93

 الزهور حى وحده 5000ال مساكن الخامس الدور 7 رقم عماره 20 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 56485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى طه مسعد حنان -  94

 والشرقيه الدقهليه شارع الكائن عوايد 29 وتنظيم مدن جديده 15 رقم عقار الثالث بالدور شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 32270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى حامد محمد  رمضان -  95

 الخريجين شباب مساكن 74رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 52333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى محمد الحسن ابو محمد يم كر -  96

 بورفؤاد على محمد ابراج 42 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 59063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنان مصطفى السعيد اشرف -  97

 الزهور تعاونيات التضامن عماره 35 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 59064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عبد محمد محمد -  98

 11 شارع المغربى وراثه ملك 59 رقم المدخل يمين 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 52102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان سلطان ضاحى محمود امال -  99

 الصفا مساكن 103 عقار 20 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 28986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمود  عباس   رمضان -  100

 الضواحى النصر طريق النور مساكن 6 رقم عماره 7 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 58312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد حسن حسين -  101

 زينب السيده 21 عماره 7ش حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 45535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد حسين تابعي محمد -  1

 الجاهزه المالبس تجاره/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 43414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منجو نقوال الكسندر صوفى -  2

 مالبس توريدات نشاط واضافة البواخر على وكى غسيل نشاط اسبعاد:  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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 47629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو احمد عبده احمد مجدي -  3

 الديكور اعمال/نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 44884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقارية للخدمات شحاته صالح مكتب -  4

 المعمرة السلع وتجارة الموبايالت وبيع تجارة نشاط اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 44884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سيد شحاته صالح -  5

 المعمرة السلع وتجارة الموبايالت وبيع تجارة نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 21338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضير محمد الحسين هانى محمد -  6

 وتموين والهندسيه البحريه والتوريدات العربيه مصر جمهوريه منتجات جميع وتصدير استيراد مكتب الي النشاط عدل:  التأشير

 والمقاوالت السفن

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 59023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي ابراهيم رجب محمد -  7

 والقرارات القوانين حدود في المستعمله والمواتير المستعمله السيارات غيار قطع استيراد نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 56071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش المعاطى ابو رزق عزة -  8

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 57683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتيت عطيه عالء محمد -  9

 التصدير/نشاط اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 45502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي حسن محمد حسن -  10

 الجمركى التخليص نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 50745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهب ابو حسن محمد رشا -  11

 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 34533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد احمد  على احمد -  12

 ا واستيراد 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل:  لتأشيرا

 وتوريدات والرحالت المستعملة والمواتير المستعملة السيارات غيار قطع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 52829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربينى احمد عادل -  13

 بالجمله الغذائيه المواد تجارة/نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 28416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح السيد -  14

 لحوم بيع نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 58508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد حسن نشوى -  15

 وبيض دواجن تجارة ليصبح النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 55380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد كريم -  16

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد كهربائيه اجهزه صيانه/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 33089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراهم  محمدعبده  محمد -  17

 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد حلوانى معرض ليصبح النشاط عدل:  التأشير

 36 فقرة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 55379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد هشام -  18

 لذلك مهالمنظ والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد الكهربائيه االدوات تجاره/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 49040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جمعه محمد -  19

 المستعمله المالبس استيراد نشاط اضافه:  التأشير



 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،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 27736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم السيد  سمير -  20

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد الي النشاط عدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 57287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح حسن على عادل -  21

 الجمركى والتخليص 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 33237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى البديع عبد العابدين  زين   اشرف -  22

 ومستعمله جديده مالبس واستيراد استيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20190715 تاريخ وفي 48196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على المعاطى ابو محمد ابراهيم ناصر -  23

 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود والتصديرفى االستيراد ليصبح النشاط عدل:  التأشير وصف،  النشاط

 عمومية ومقاوالت الغذائية المواد وتوريدات وتجارة المستعملة بسالمال واستيراد 36 فقرة 6 والمادة19

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى حامد عليه -  24

 والتصدير االستيراد ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى احمد على حامد عليات -  25

 والتصدير االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 58279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر الحسينى -  26

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 58279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى ماركت سوبر -  27

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 50477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الحليم عبد عبده كريم -  28

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في واالستيراد وكافيه مطعم الي النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 42067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ السيد السيد محمود -  29

 والمستعملة الجاهزة المالبس واستيراد التصدير نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 27592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى عازر عادل -  30

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في واالستيراد وهدايا تجميل وادوات مستحضرات بيع ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 35110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق محمد  عبده محمد -  31

 بالجمله ورقيه منتجات تجاره نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره خليل ابراهيم فاروق -  32

 ومرطبات مأكوالت بيع نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره  ابراهيم فاروق -  33

 ومرطبات مأكوالت بيع نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 39585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم جميله -  34

 فقط لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد الي النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 35433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان حسن حسن عرفه -  35

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  بجعله النشاط عدل:  التأشير

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

،  النشاط تعديل تم20190727 تاريخ وفي 55654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد محمد صبرى احمد -  36

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير وصف



 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،  النشاط تعديل تم20190727 تاريخ وفي 42522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناع محمد حسن اماني -  37

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود ىف االستيراد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 44084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشي ابراهيم احمد محمد هاشم ام -  38

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 53048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى حسين  وجدى محمد ريهام -  39

 المستعمله المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 49102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم محمود على صالح محمد -  40

 عموميه مقاوالت/نشاط اضافه:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 58808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم خاطر محمود احمد -  41

 العموميه المقاوالت نشاط استبعاد:  التأشير

 عدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 27422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2000 بادركلين -  42

 واللوائح انينللقو طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  بجعله النشاط

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 27422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد القزاز -  43

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  بجعله النشاط عدل:  التأشير

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 27422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز مصطفى ابراهيم مصطفى -  44

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  بجعله النشاط عدل:  التأشير وصف

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

،  النشاط عديلت تم20190729 تاريخ وفي 27422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد القزاز مؤسسة -  45

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  بجعله النشاط عدل:  التأشير وصف

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 43105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه سويلم محمد اشرف -  46

 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد جديدة كاوتشات تجارة نشاط اضافة:  التأشير

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 32270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى حامد محمد  رمضان -  47

 الغير لحساب واستبدال وشراء بيع سيارات معرض/نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 46999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الدسوقي ابراهيم هيثم -  48

 المستعمله والمواتير المستعمله السيارات غيار قطع تجاره/نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 54655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمارة على بكر ابو محمد -  49

 المستعمله مالبسال استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 58655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد محمد الدين حسام -  50

 ماركت وسوبر لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 28639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظالم  ابراهيم  السيد   عصام -  51

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد كهربائيه مقاوالت مكتب/ليصبح النشاط تعديل:  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،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 51995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارى درويش امين احمد -  52

 متكاملة اعمال نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 28986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمود  عباس   رمضان -  53

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد المستورده البضائع تجاره/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 58312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد حسن حسين -  54

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 59052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطانى محمد عوض الداودى احمد -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 59051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس محمد نصر نصر عائشه -  2

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 59057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد سناء -  3

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 59058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع شلبى بكر احمد -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 59060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد سعد الجرايحى محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 47629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو احمد عبده احمد مجدي -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 59043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد السيد محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 47437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى طه طه عادل -  8

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 59054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد محمد مرفت -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 59063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنان مصطفى السعيد اشرف -  10

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190710 تاريخ وفي 59049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على فرغلى محمد الدسوقى ابراهيم سلمى -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 58993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده خطاب الفتاح عبد -  12

 خاص: التأشير وصف



 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 تم20190709 تاريخ وفي 59048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهني السيد محمد طلعت هللا منه -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 59050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عطوه عيد السيد شيماء -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 53555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد حيىي -  15

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 59053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد سيد السيد حسن احمد -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 59047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى سليمان سليمان فاطمه -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 59044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد الحسينى السيد نهى -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 59055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسعود فهيم عادل تامر -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 59056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فاروق رؤوف محمد -  20

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 59062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمي ابراهيم محمود الرفاعي احمد محمد -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 59064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عبد محمد محمد -  22

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الاله عبد احمد ابراهيم حنان: الى 54578 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  1

 بورت/لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 41116 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  2

   PORTMEDICAL ميديكال

 حسانين ابراهيم محمود عصمت: الى 40709 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  3

   عصفور



 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

   السيد الحسينى صابر الحسينى: الى 58279 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  4

   اير دريم  التجاريه السمه اضافه: الى 38280 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  5

   ALSIDRA السدرا: الى 58923 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتصدير لالستيراد كوينا مؤسسة: الى 59053 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  7

   فلورا توكيل التجارية السمة استبعاد: الى 35110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  8

   شراره خليل ابراهيم فاروق: الى 17010 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  9

   نيويورك التجارية السمة الغاء: الى 35433 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  10

   المتكاملة واالعمال للمقاوالت المستقبل: الى 51995 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  11

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، عبده ابو السيد ابراهيم محمد1  2019/5/20 بتاريخ التصرف من المنع اثر انهاء على العام النائب المستشار السيد وافق -  1

 43947   برقم    20190709:  تاريخ

 ، عوف ابو احمد احمد محمد1  2019/5/20 بتاريخ التصرف من المنع اثر انهاء على العام النائب المستشار السيد وافق -  2

 45631   برقم    20190709:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   37022:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  قلدس ناشد نظمى   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   37022:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  قلدس ناشد نظمى   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   58421:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته حسن محمود حسن عالء محمد   - 3

 وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   58421:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته حسن محمود حسن عالء محمد   - 4

 وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   27640:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  صالح احمد علي ابناء   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   27640:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها   صالح   على امل   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   27640:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  صالح احمد علي ابناء   - 7

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   27640:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها   صالح   على امل   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   43746:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و اسكندر نصري   - 9

 وتصفيتها الشركة حل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   43746:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و اسكندر نصري   - 10

 وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

   20190728 تاريخ وفى ،   32000:  برقم قيدها سبق  بسيطة صيةتو ،  وشريكته ابراهيم الرحمن عبد الدين كمال احمد   - 11

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   32000:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها عبدالسالم هانم   - 12

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   35191:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها الحسينى هدى   - 13

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 19230، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الدسوقى على عمر السيد -  1

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 19230، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها خليل حبيبة شركة -  2

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 19230، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الدسوقى على عمر السيد -  3

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 19230، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائها خليل حبيبة شركة -  4

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس لتعدي تم 20190703،   تاريخ وفي 22187، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة مصر تبريغاز شركه -  5

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   تاريخ وفي 22187، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة ايجيبت برودكتس فريون ل0 م0 س مصر فريون منتجات -  6

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190703،

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190703،   تاريخ وفي 22187، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة مصر تبريغاز شركه -  7

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   تاريخ وفي 22187، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة ايجيبت برودكتس فريون ل0 م0 س مصر فريون منتجات -  8

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190703،

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 58627، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها حفنى هللا عطيه محمد شيماء -  9

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

 رأس تعديل تم 20190707،   تاريخ وفي 35650، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه متولى محمد سالمه ممدوح -  10

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 21085، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شطا مسعد اسعد السيد شركة -  11

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 21085، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية واوالده شطا محمد اسعد شركة -  12

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 34464، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها النجار محمد احمد نهله شركه -  13

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 34464، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد عباس محمد السيد محمد -  14

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190709،   تاريخ وفي 36014، برقم قيدها سبق ،  سيطةب توصية وشريكها حجى على جابر محمد اسراء -  15

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190709،   تاريخ وفي 36014، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حجى على جابر ياسر شركة -  16

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 42104، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شلبي محمد محمد وشفيق شلبي محمد محمد شفيق محمد -  17

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190710،

 رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 34300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها منصور احمد محمد فكرية -  18

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 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

 رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 34300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الهادى عبد احمد شرين -  19

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 34300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  20

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 58200، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها شحاته محمد السيد مى -  21

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

،  المال رأس تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 26472، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  العباس شركه -  22

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 26472، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العباسى طه ابراهيم اسامه -  23

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 36497، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبيد شفيق يوسف مجدى -  24

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 36497، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها بيدع داود فوزيه -  25

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20190715،   تاريخ وفي 51459، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشحنه رزق احمد مصطفى محمود -  26

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

،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 35933، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه سالمه حسن ابراهيم -  27

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

   تاريخ وفي 35933، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة ابوعميره ابراهيم محمد/  السيد وشريكه سالمه حسن ابراهيم ابراهيم -  28

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،

   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية سالمه فاروق محمد خلفاء} وشركاها قامش زكريا خضره -  29

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  30

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  31

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف ، المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ

 18335، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  32

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سالمه فاروق محمد خلفاء} وشركاها قامش زكريا خضره -  33

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  34

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  35

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ

 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  36

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي



 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

   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سالمه فاروق محمد خلفاء} وشركاها قامش زكريا خضره -  37

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  38

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وفي 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  39

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ

 18335، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  40

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 45137، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  41

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

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 45137، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  42

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

 تعديل تم 20190724،   تاريخ وفي 58088، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها رجب رجب مصطفى امانى -  43

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190701 تاريخ وفي 34679    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  1

 لالسكان التعاونية الجميل اشتوم لجمعية التابعة 1 عمارة 303 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190701 تاريخ وفي 34679    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  2

 لالسكان التعاونية الجميل اشتوم لجمعية التابعة 1 عمارة 303 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 30851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، هشريكه طاووس حسن رمضان -  3

 وشريف عرابى شارع 78 االول الدور 6 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير فوص

 العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 30851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، طاووس حسن حسن رمضان نصر -  4

 وشريف عرابى شارع 78 االول الدور 6 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 30851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مسلم محمد رزق -  5

 وشريف عرابى شارع 78 االول الدور 6 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 30851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم  طاووس حسن رمضان نصر -  6

 وشريف عرابى شارع 78 االول الدور 6 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 30851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، لالستيراد وشركاه  طاووس شركة -  7

 وشريف عرابى شارع 78 االول الدور 6 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 36014    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها حجى على جابر محمد اسراء -  8

 االسكان بنك مساكن 69 رقم عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 36014    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حجى على جابر ياسر شركة -  9

 االسكان بنك مساكن 69 رقم عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 58200    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها شحاته محمد السيد مى -  10

 ومسروق ارضى دور الجيش شارع 15 بالعقار 4 محل الى رالمق عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  11

 زغلول سعد شارع الشامى حسن احمد ملك وتنظيم مدن جديد 1/1 رقم محل الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سعاده وحاره

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  12

 زغلول سعد شارع الشامى حسن احمد ملك وتنظيم مدن جديد 1/1 رقم محل الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سعاده وحاره

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  13

 الشلمى حسن احمد ملك سعادة وحارة زغلول سعد شارع المسروق الدور الى الفرع عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  14

 الشلمى حسن احمد ملك سعادة وحارة زغلول سعد شارع المسروق الدور الى الفرع عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  15

 الشامى حسن احمد ملك الرابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  16

 الشامى حسن احمد ملك الرابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  17

 الشامى حسن احمد ملك السادس الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  18

 الشامى حسن احمد ملك السادس الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، ةبسيط توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  19

 الشامى حسن احمد ملك السابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  20

 الشامى حسن احمد ملك السابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 58088    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها رجب رجب مصطفى امانى -  21

 الخامسة المنطقة 102 عقار 2 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 57618    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها الغراز ابراهيم على سارة -  22

 زغلول وسعد الجيش شارع 16 بالعقار العلوى الرابع بالدور حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 46173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها القادر عبد محمود انتصار -  23

 والبوصيرى الباجورى حاره وتنظيم مدن 10/4 المحل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 46173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته عثمان محمد السيد ممدوح -  24

 والبوصيرى الباجورى حاره وتنظيم مدن 10/4 المحل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190730 تاريخ وفي 34679    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  25

 سيناء جمعيه R قطعه 9 رقم مجموعه الرى جهاز حوش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 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

 تم 20190730 تاريخ وفي 34679    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  26

 سيناء جمعيه R قطعه 9 رقم مجموعه الرى جهاز حوش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارية وتوكيالت اراضى استصالح بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  1

 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد و داجنة ولحوم ماشية لحوم وتوريد وتوزيع زراعية وتنمية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 34679   برقم قيدها سبق  ، 36 فقرة 6 والمادة19

 تجارية وتوكيالت اراضى استصالح بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  2

 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد و داجنة ولحوم ماشية لحوم وتوريد وتوزيع زراعية وتنمية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 34679   برقم قيدها سبق  ، 36 فقرة 6 والمادة19

 بشرية مهارات تنمية ومركز االطفال قدرات تنمية نشاط اضافة-  بسيطة توصية ، وشريكتها حفنى هللا عطيه محمد شيماء -  3

 والتدريب عليها والتدريب وتشغيلها االليكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج واعمال

 على الجصول وبعد نتاالنتر مجال دون االدارية المهارات وتنمية التدريبية واالستشارات البشرية والموارد التنمية مجال فى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 58627   برقم قيدها سبق  ، الالزمة التراخيص

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، وشركاه السيد ابراهيم محمود -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ

 المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق  ،

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، وشركاه  حسنين محمد  مادح -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  تضامن شركة ، وشركاه السيد ابراهيم محمود -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ

 المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  تضامن شركة ، محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  8

 تضامن شركة:  تأشيرال وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق  ،

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  تضامن شركة ، وشركاه  حسنين محمد  مادح -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، وشركاه السيد ابراهيم محمود -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ

 المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله

 وفي 27549   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس استيراد نشاط اضاف  بسيطة توصية ، وشركاه  حسنين محمد  مادح -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ



 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

 حدود فى االستيراد/على النشاط يقتصر...المقاوالت/نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكه العتمه   حسن محمود شركه -  13

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 25912   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين

 بسيطة

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع واستيراد تجارة/ نشاط استبعاد  طةبسي توصية ، وشركاها منصور احمد محمد فكرية -  14

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 34300

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع واستيراد تجارة/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاها الهادى عبد احمد شرين -  15

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 34300

 قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع واستيراد تجارة/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  16

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 34300   برقم

 تاريخ وفي 26472   برقم قيدها سبق  ، المالبس كى/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه  العباس شركه -  17

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711

 وفي 26472   برقم قيدها سبق  ، المالبس كى/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه العباسى طه ابراهيم اسامه -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ

 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ليصبح النشاط عدل  تضامن شركة ، وولده الفيل محمد خليل -  19

   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة مةالمنظ واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18598

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ليصبح النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه الفيل محمد خليل السيد -  20

 سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18598   برقم قيدها

 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ، وولده الفيل محمد خليل -  21

   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18598

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه الفيل محمد خليل السيد -  22

 سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ يوف 18598   برقم قيدها

 السيارات واستيراد القديمة المستعملة المالبس استنيراد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكتها رجب رجب مصطفى امانى -  23

 الثقيلة الماكينات واستيراد المستعملة الكهربائية االجهوة واستيراد المستعملة والبطاريات المستعملة السيارات غيار وقطع المستعملة

 وغير المستعملة المحمول اجهزة غيار وقطع المستعملة المحمول واجهزة واالكسسوارات المستعملة الخياطة وماكينات المستعملة

 جميع وتصدير والتوريدات واالخشاب والجلود المستعملة البخارية الدراجات غيار وقطع المستعملة البخارية والدراجات المستعملة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 58088   برقم قيدها سبق  ، ع.م.ج منتجات

)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه فاضل السالم عبد محمد شركة -  24

  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 59022   برقم قيدها سبق

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركائها الغراز ابراهيم على سارة -  25

 سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 57618   برقم قيدها

 المالبس وتجارة زراعية مشروعات ادارة نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الحواوشى السيد سامى اسامة شركة -  26

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 57146   برقم قيدها سبق  ، المستعملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190703 تاريخ وفي 22187   برقم قيدها سبق ، مصر تبريغاز شركه -  1

 مساهمة

 تعديل تم20190703 تاريخ وفي 22187   برقم قيدها سبق ، ايجيبت برودكتس فريون ل0 م0 س مصر فريون منتجات -  2

 مساهمة شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق ، وشركاه السيد ابراهيم محمود -  3

 بسيطة توصية: التأشير

 تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق ، محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 27549   برقم قيدها سبق ، وشركاه  حسنين محمد  مادح -  5

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السيد ابراهيم محمود: الى 27549 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190704:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 السيد ابراهيم محمود: الى 27549 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل لتأشيرا تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه

 السيد ابراهيم محمود: الى 27549 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190704:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه

 محمد السيد محمد: الى 34464 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190708:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه احمد عباس

 جابر محمد اسراء: الى 36014 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190709:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكها حجى على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كمال محمد خالد محمد: الى 34300 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190710:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه نمنم احمد

 طه ابراهيم اسامه: الى 26472 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190711:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركاه العباسى

 شفيق يوسف مجدى: الى 36497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190715:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاه عبيد

 االلفى محمد ايمان: الى 26553 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190718:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركائها

 فاروق محمد فاروق: الى 18335 برقم المقيدة الشركة اسم تعديلب التأشير تم  بسيطة توصية  20190722:  تاريخ فى  ،  -  10

 (سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه

 فاروق محمد فاروق: الى 18335 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190722:  تاريخ فى  ،  -  11

 (سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه

 فاروق محمد فاروق: الى 18335 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190722:  تاريخ فى  ،  -  12

 (سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه

 عبد محمد شركة: الى 38249 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190724:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكته احمد العزيز عبد الرازق

 سامى اسامة شركة: الى 57146 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190729:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركاه الحواوشى السيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزام حجازى على  يوسف -  1

 28993   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزام حجازى على يوسف على -  2

 28993   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزام حجازى على  يوسف -  3

 28993   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزام حجازى على يوسف على -  4

 28993   برقم    20190701

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  5

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  6

 38507   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  7

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  8

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  9

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  10

 38507   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  11

 38507   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  12

 38507   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحديدى محمد محمد وسام -  13

 38507   برقم    20190703

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  14

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  15

 38507   برقم

    20190703:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  كشك خليل محمد كامل -  16

 38507   برقم

   برقم    20190703:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  17

19230 

   برقم    20190703:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  18

19230 

   برقم    20190703:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  19

19230 

   برقم    20190703:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  20

19230 

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  21

 19230   برقم    20190703:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  22

 19230   برقم    20190703:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  23

 19230   برقم    20190703:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع دارةاال لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى ابو منصور خليل حبيبة -  24

 19230   برقم    20190703:  تاريخ ، واالستدانه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بجمهورية بورسعيد مدينه فى الشركه لفرع كمدير تعيينه -  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  25

 كالتالى اختصاصاته وتحديد لها القانونى الممثل ويصبح العربيه مصر

 أتعابهم و صالحياتهم تحديد و الشركة وكالء جميع عزل و تعيين و المحاكم و العامة و الخاصة اإلدارات و الغير تجاه الشركة تمثيل

 التجارية السندات جميع وتوقيع وتظهير سحب - عليها المتوجبة المبالغ جميع دفع و للشركة العائدة المبالغ جميع قبض - رواتبهم و

    20190703:  تاريخ ، العقود جميع علي والتوقيع والموافقة اإليجار عقود على والموافقة البضائع جميع وشراء بيع - والشيكات

 22187   برقم

 بجمهورية بورسعيد مدينه فى الشركه لفرع كمدير تعيينه -  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  26

 كالتالى اختصاصاته وتحديد لها القانونى الممثل ويصبح العربيه مصر

 أتعابهم و صالحياتهم تحديد و الشركة وكالء جميع عزل و تعيين و المحاكم و العامة و الخاصة اإلدارات و الغير تجاه الشركة تمثيل

 التجارية السندات جميع وتوقيع وتظهير سحب - عليها المتوجبة المبالغ جميع دفع و للشركة العائدة المبالغ جميع قبض - رواتبهم و

    20190703:  تاريخ ، العقود جميع علي والتوقيع والموافقة اإليجار عقود على والموافقة البضائع جميع وشراء بيع - والشيكات

 22187   برقم

 بجمهورية بورسعيد نهمدي فى الشركه لفرع كمدير تعيينه -  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  27

 كالتالى اختصاصاته وتحديد لها القانونى الممثل ويصبح العربيه مصر

 أتعابهم و صالحياتهم تحديد و الشركة وكالء جميع عزل و تعيين و المحاكم و العامة و الخاصة اإلدارات و الغير تجاه الشركة تمثيل

 التجارية السندات جميع وتوقيع وتظهير سحب - عليها المتوجبة المبالغ جميع دفع و للشركة العائدة المبالغ جميع قبض - رواتبهم و

    20190703:  تاريخ ، العقود جميع علي والتوقيع والموافقة اإليجار عقود على والموافقة البضائع جميع وشراء بيع - والشيكات

 22187   برقم

 بجمهورية بورسعيد مدينه فى الشركه لفرع كمدير تعيينه -  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  28

 كالتالى اختصاصاته وتحديد لها القانونى الممثل ويصبح العربيه مصر

 أتعابهم و صالحياتهم تحديد و الشركة وكالء جميع عزل و تعيين و المحاكم و العامة و الخاصة اإلدارات و الغير تجاه الشركة تمثيل

 التجارية السندات جميع وتوقيع وتظهير سحب - عليها المتوجبة المبالغ جميع دفع و للشركة العائدة المبالغ جميع قبض - رواتبهم و

    20190703:  تاريخ ، العقود جميع علي والتوقيع والموافقة اإليجار عقود على والموافقة البضائع جميع وشراء بيع - والشيكات

 22187   برقم

 فى الداخلة األعمال من وغيرها واإللتزامات والعروض والصفقات  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  29

 خارج الصالحيات هذه وممارسة عليه مدعي أو مدعي بصفة القضائية المراجعات بجميع الشركة بإسم القيام - الشركة موضوع

 وجميع بالبنوك الحسابات تحريك فى مجتمعيين ، عفيفي الستار عبد بكر محمد/ السيد التالية الصالحيات فى معه ويشترك لبنان

 والمنقولة الثابتة األصول وشراء وبيع البنوك من اإلقتراض و بالبنوك الحسابات وإقفال فتح و قيد دون المصرفية المعامالت

 22187   برقم    20190703:  تاريخ ، والمهمات

 فى الداخلة األعمال من وغيرها واإللتزامات والعروض والصفقات  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  30

 خارج الصالحيات هذه وممارسة عليه مدعي أو مدعي بصفة القضائية المراجعات بجميع الشركة بإسم القيام - الشركة موضوع

 وجميع بالبنوك الحسابات تحريك فى مجتمعيين ، عفيفي الستار عبد بكر محمد/ السيد التالية الصالحيات فى معه ويشترك لبنان

 والمنقولة الثابتة األصول وشراء وبيع البنوك من اإلقتراض و بالبنوك الحسابات وإقفال فتح و قيد دون المصرفية المعامالت

 22187   برقم    20190703:  تاريخ ، والمهمات

 فى الداخلة األعمال من وغيرها واإللتزامات والعروض والصفقات  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  31

 خارج الصالحيات هذه وممارسة عليه مدعي أو مدعي بصفة القضائية المراجعات بجميع الشركة بإسم القيام - الشركة موضوع

 وجميع بالبنوك الحسابات تحريك فى مجتمعيين ، عفيفي الستار عبد بكر محمد/ السيد التالية الصالحيات فى معه ويشترك لبنان

 والمنقولة الثابتة األصول وشراء وبيع البنوك من اإلقتراض و بالبنوك الحسابات وإقفال فتح و قيد دون المصرفية المعامالت

 22187   برقم    20190703:  تاريخ ، والمهمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى الداخلة األعمال من وغيرها واإللتزامات روضوالع والصفقات  فرع مدير  مساهمة شركة  ميخائيل رزق حنا فائق تامر -  32

 خارج الصالحيات هذه وممارسة عليه مدعي أو مدعي بصفة القضائية المراجعات بجميع الشركة بإسم القيام - الشركة موضوع

 وجميع بالبنوك الحسابات تحريك فى مجتمعيين ، عفيفي الستار عبد بكر محمد/ السيد التالية الصالحيات فى معه ويشترك لبنان

 والمنقولة الثابتة األصول وشراء وبيع البنوك من اإلقتراض و بالبنوك الحسابات وإقفال فتح و قيد دون المصرفية المعامالت

 22187   برقم    20190703:  تاريخ ، والمهمات

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  متضامن شريك  تضامن شركة  الدسوقى على عمر محمد -  33

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  الدسوقى على عمر محمد -  34

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  متضامن شريك  تضامن شركة  الدسوقى على عمر محمد -  35

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، واالستدانه

 والرهن االقتراض لها ويحق.منفردة والتوقيع االدارة لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  الدسوقى على عمر محمد -  36

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، واالستدانه

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الدسوقى على عمر محمد -  37

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الدسوقى على عمر محمد -  38

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الدسوقى على عمر محمد -  39

 19230   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الدسوقى على عمر محمد -  40

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  41

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  42

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  43

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  44

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  45

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  46

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  47

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  48

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  49

27549 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  نينحس محمد  مادح -  50

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  51

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  52

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  53

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  54

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  55

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  56

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  57

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، منفردا قيعوالتو االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  58

27549 

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  59

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  60

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  61

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  62

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  63

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  64

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  65

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  66

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  67

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  68

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  69

27549 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  70

27549 

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  71

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمود -  72

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمود -  73

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته كةالشر من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  74

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  75

27549 

   برقم    20190704:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رفاعى  حسنين محمد  مادح -  76

27549 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  77

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  78

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  79

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  80

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  81

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن نصر -  82

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن نصر -  83

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن نصر -  84

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن نصر -  85

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن نصر -  86

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  87

 30851   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  طاووس حسن حسن رمضان -  88

 30851   برقم    20190707



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190709:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر ياسر -  107

36014 

   برقم    20190709:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر ياسر -  108

36014 

    20190709:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر محمد اسراء -  109

 36014   برقم

    20190709:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر محمد اسراء -  110

 36014   برقم

   برقم    20190709:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر ياسر -  111

36014 

   برقم    20190709:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجى على جابر ياسر -  112

36014 

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليان محمد الهادى عبد احمد شرين -  113

 34300   برقم    20190710

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليان محمد الهادى عبد احمد شرين -  114

 34300   برقم    20190710

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  ليانع محمد الهادى عبد احمد شرين -  115

 34300   برقم    20190710

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  116

 34300   برقم    20190710

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  117

 34300   برقم    20190710

:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  118

 34300   برقم    20190710

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليان محمد الهادى عبد احمد شرين -  119

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليان محمد الهادى عبد احمد شرين -  120

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليان محمد الهادى عبد احمد شرين -  121

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  122

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  123

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  نمنم احمد كمال محمد خالد محمد -  124

 34300   برقم    20190710:  تاريخ ، منفردا والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 مجدى محمد شهيرة/ السيده -1 الثانية المجموعه نديم ماجد طارق محمد/ الدكتور -1 االولى المجموعه:  كالتالى الصرف سلطات

 على ياقوت محمد/  الربان -1- الثالثة المجموعه فوزى حسين الدين عماد/  السيد -3 عليش عيسى حامد/  السيد -2  زيد  ابراهيم

 الغيط ابو الدين جمال الملك عبد/ السيد -4  عاشور صابر محمد مصطفى/  المهندس-3 الشرقاوى نبيل محمد احمد/  السيد-2 غنيم

 19564   برقم    20190716:  تاريخ ، محمد العزيز عبد محمد -6 حسنى حسين هانىء شريف/ الربان-5
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 المجموعات فى التوقيع حق لهم ممن توقيعين الى مايعادلها أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر500000 اقصى

  تكون مايعادلها أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر500000  من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ب الثالثة

 دوالر مليون من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ت اوالثانية االولى المجموعتين من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن بتوقيعين

 19564   برقم    20190716:  تاريخ ، بتوقيعين  تكون يعادلها ما او امريكى دوالر مليون اثنان وحتى امريكى

 المجموعتين من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد زالعزي عبد محمد -  139
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 والبدالت والحوافز المرتبات صرف اوامر ذلك من ويستثنى - االولى المجموعة من االقل على احدهما الثانية او االولى المجموعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، الثالثة المجموعات من التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى فتكون  الضمان خطابات اصدار طلبات وكذلك للعاملين مستحقات واى

 19564   برقم    20190716:  تاريخ

 لتكون الصرف بسلطات الخاصة الثالثة للمجموعة اضافته  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  140

 نديم ماجد طارق محمد/ الدكتور -2 زيد  ابراهيم مجدى محمد شهيرة/ السيده -1 االولى المجموعه:  كالتالى الصرف سلطات

 ياقوت محمد/  الربان -1- الثالثة المجموعه فوزى حسين الدين عماد/  السيد -2 عليش عيسى حامد/  السيد -1   الثانية المجموعه

 ابو الدين جمال الملك عبد/ السيد -4  عاشور صابر محمد مصطفى/  المهندس-3 الشرقاوى نبيل محمد احمد/  السيد-2 غنيم على

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، محمد العزيز عبد محمد -6 حسنى حسين هانىء شريف/ الربان-5 الغيط

 لتكون الصرف بسلطات الخاصة الثالثة للمجموعة اضافته  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  141

 نديم ماجد طارق محمد/ الدكتور -2 زيد  ابراهيم مجدى محمد شهيرة/ السيده -1 االولى المجموعه:  كالتالى الصرف سلطات

 ياقوت محمد/  الربان -1- الثالثة المجموعه فوزى حسين الدين عماد/  السيد -2 عليش عيسى حامد/  يدالس -1   الثانية المجموعه

 ابو الدين جمال الملك عبد/ السيد -4  عاشور صابر محمد مصطفى/  المهندس-3 الشرقاوى نبيل محمد احمد/  السيد-2 غنيم على

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، محمد العزيز عبد محمد -6 حسنى حسين هانىء شريف/ الربان-5 الغيط

 بحد المبالغ/ أ:  كاالتى الصرف اوامر وتكون غانم ابو  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  142

 فى التوقيع حق لهم ممن توقيعين الى يعادلها ما أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر 500000 اقصى

 مايعادلها أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر 500000  من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ب الثالثة المجموعات

 مليون من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ت اوالثانية االولى المجموعتين من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن بتوقيعين  تكون

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، تكون يعادلها ما او امريكى دوالر مليون اثنان وحتى امريكى دوالر

 بحد المبالغ/ أ:  كاالتى الصرف اوامر وتكون غانم ابو  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  143

 فى التوقيع حق لهم ممن توقيعين الى يعادلها ما أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر 500000 اقصى

 مايعادلها أو(  امريكى دوالر الف خمسمائة فقط) امريكى دوالر 500000  من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ب الثالثة المجموعات

 مليون من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ت اوالثانية االولى المجموعتين من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن بتوقيعين  تكون

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، تكون يعادلها ما او امريكى دوالر مليون اثنان وحتى امريكى دوالر

 من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن بتوقيعين  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  144

 لهم ممن بتوقيعين  كون مايعادلها او امريكى دوالر مليون اثنان  من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ث اوالثانية االولى المجموعتين

 المرتبات صرف اوامر ذلك من ويستثنى - االولى المجموعة من االقل على احدهما الثانية او االولى المجموعة من التوقيع حق

 من التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى فتكون  الضمان خطابات اصدار طلبات وكذلك للعاملين مستحقات واى والبدالت والحوافز

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، الثالثة المجموعات

 من االقل على احدهما التوقيع حق لهم ممن بتوقيعين  قطاع رئيس  مساهمة شركة  غانم ابو محمد العزيز عبد محمد -  145

 لهم ممن بتوقيعين  كون مايعادلها او امريكى دوالر مليون اثنان  من اكثر لمبالغ الصرف اوامر/ ث اوالثانية االولى المجموعتين

 المرتبات صرف اوامر ذلك من ويستثنى - االولى المجموعة من االقل على احدهما الثانية او االولى المجموعة من التوقيع حق

 من التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى فتكون  الضمان خطابات اصدار طلبات وكذلك للعاملين مستحقات واى والبدالت والحوافز

 26630   برقم    20190716:  تاريخ ، الثالثة المجموعات

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  146

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  147

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  148

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  149

18598 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  150

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  151

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  152

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  153

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  154

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  155

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن ةشرك  الفيل محمد خليل السيد -  156

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  157

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  158

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  159

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  160

18598 

   برقم    20190716:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  161

18598 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  162

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  163

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين وا مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  164

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  165

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  166

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  167

 18598   برقم    20190716



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  168

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  169

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  170

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  171

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  172

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  173

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  174

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  175

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  176

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  177

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  178

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  179

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  180

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين وا مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  181

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  182

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  183

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  184

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  185

 18598   برقم    20190716



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  186

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  187

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  188

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  سيطةب توصية  الفيل محمد خليل السيد -  189

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  190

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  191

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  192

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  193

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  194

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  195

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل ناريمان -  196

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل ناريمان -  197

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  198

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  199

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  200
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  201

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل محمد -  202
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل محمد -  203

 18598   برقم    20190716



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل السيد -  204
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل السيد -  205
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  207
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفيل محمد خليل فاطمه -  208

 18598   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفيل محمد خليل فاطمه -  209
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   برقم    20190718:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى صالح محمد طه محمد -  210
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26553 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190718:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى صالح محمد طه محمد -  222
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 امام الشركة تمثيل حق وله منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العزيز عبد الرازق عبد محمد -  309

 38249   برقم    20190724:  تاريخ ، الشيكات على والتوقبع البنكية واالعتمادات الحسابات وفتح البنوك

 وشراء بيع حق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  البياع محمود السيد احمد -  310

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، للمكتب سيارات

 وشراء بيع حق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  البياع محمود السيد احمد -  311

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، للمكتب سيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وشراء بيع حق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  البياع محمود السيد احمد -  312

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، للمكتب سيارات

 وشراء بيع حق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و رمدي  تضامن شركة  البياع محمود السيد احمد -  313

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، للمكتب سيارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  1

 34679   برقم

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  2

 34679   برقم

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  3

 34679   برقم

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه رضوان خليل محمد شوكت مصطفى -  4

 34679   برقم

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه السيد ابراهيم محمود -  5

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  6

 27549   برقم    20190704:  تاريخ

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  حسنين محمد  مادح -  7

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه السيد هيمابرا محمود -  8

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  9

 27549   برقم    20190704:  تاريخ

 27549   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  حسنين محمد  مادح -  10

   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه السيد ابراهيم محمود -  11

27549 

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد السيد  ابراهيم محمود وشريكه   رفاعى حسنين محمد   مادح -  12

 27549   برقم    20190704:  تاريخ

   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  حسنين محمد  مادح -  13

27549 

   برقم    20190707:  تاريخ ، طةبسي توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه متولى محمد سالمه ممدوح -  14

35650 

   برقم    20190710:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها شحاته محمد السيد مى -  15

58200 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 26553   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها االلفى محمد ايمان -  16

 26553   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيها االلفى محمد ايمان -  17

 26553   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه االلفى طه محمد -  18

 26553   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيها فؤاد محمد نرجس -  19

   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها هريسه محمود عائشه شركه -  20

26553 

:  تاريخ ، تضامن شركة نهع ومشهر ملخص  تضامن شركة  سالمه فاروق محمد خلفاء} وشركاها قامش زكريا خضره -  21

 18335   برقم    20190722

   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  22

18335 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  23

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(  سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  24

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  سالمه فاروق محمد خلفاء} وشركاها قامش زكريا خضره -  25

 18335   برقم    20190722

   برقم    20190722:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  26

18335 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  27

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، بسيطة

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(  سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  28

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، بسيطة

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  سالمه فاروق محمد خلفاء} اهاوشرك قامش زكريا خضره -  29

 18335   برقم    20190722

   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وولده   الوهاب عبد    سالمه  فاروق -  30

18335 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الوهاب  عبد سالمه  فاروق خلفاء شركه شركاه و  سالمه  فاروق  محمد -  31

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(  سالمه فاروق محمد خلفاء)وشركاه الوهاب عبد سالمه فاروق محمد فاروق -  32

 18335   برقم    20190722:  تاريخ ، تضامن

   برقم    20190722:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  33

45137 

   برقم    20190722:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  34

45137 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190724:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها رجب رجب مصطفى امانى -  35

58088 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه احمد  العزيز عبد الرازق عبد محمد شركه -  36

 38249   برقم    20190724

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته احمد العزيز عبد الرازق عبد محمد شركة -  37

 38249   برقم    20190724

   برقم    20190724:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه فاضل السالم عبد محمد شركة -  38

59022 

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  البياع محمود السيد -  39

   برقم    20190724:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البياع محمود السيد احمد -  40

15372 

 15372   برقم    20190724:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  البياع محمود السيد -  41

   برقم    20190724:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البياع محمود السيد احمد -  42

15372 

   برقم    20190725:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها الغراز ابراهيم على سارة -  43

57618 

    20190728:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته ابراهيم الرحمن عبد الدين كمال احمد -  44

 32000   برقم

 32000   برقم    20190728:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها عبدالسالم هانم -  45

   برقم    20190728:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها القادر عبد محمود انتصار -  46

46173 

   برقم    20190728:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته عثمان محمد السيد ممدوح -  47

46173 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ابو ومحمد هللا عبد وجيه شركة1  2019/5/20 بتاريخ التصرف من المنع اثر انهاء على العام النائب المستشار السيد وافق -  1

 58250   برقم    20190709:  تاريخ ، التصرف من حظر  لالستيراد عوف

 من حظر  وشركاؤها دعيه مروه1  2019/5/20 بتاريخ التصرف من المنع اثر انهاء على العام النائب المستشار السيد وافق -  2

 43168   برقم    20190709:  تاريخ ، التصرف

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190701:  تاريخ ، 4502  2024/6/28 حتى سارى 2019/6/29-ج  هللا عبد المجيد عبد مصطفي محمد -  1

42946 

   برقم    20190701:  تاريخ ، 4499  2024/5/24 حتى سارى 2019/5/25-ج  عبدالعاطى عبدالنبى انور مرفت -  2

36234 

    20190701:  تاريخ ، 4506  2022/12/30 حتي ساري 2017/21/31-ج  منا صالح محمد الدين صالح مصباح -  3

 51981   برقم

   برقم    20190701:  تاريخ ، 4508  2024/5/20 حتى سارى 2019/5/21-ج  الفضه  و   للمصوغات  فراج -  4

26367 

   برقم    20190701:  تاريخ ، 4501  2020/11/12 حتي ساري 2015/11/13-ج  الزرو  عبده   محمد  السيد -  5

16928 

 43038   برقم    20190701:  تاريخ ، 4511  2024/7/19 حتي ساري 2019/7/20-ج  الشامى السيد محمد اشرف -  6

 47331   برقم    20190701:  تاريخ ، 4505  2021/11/13 حتى سارى 2016/11/14-ج  الحديدي علي السيد محمد -  7

 50255   برقم    20190701:  تاريخ ، 44500  2022/11/10 حتي ساري 2017/11/11-ج  محمودالسيدمعيط محمد -  8

   برقم    20190701:  تاريخ ، 4510  2023/5/20 حتي ساري 2018/5/21-ج  عطيه مدمح مصطفي كامل مصطفي -  9

41210 

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4518  2024/2/17 حتى سارى 2019/2/18-ج  الخليلى محمد العزيز عبد بكر ابو -  10

57424 

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4520  2024/5/18 حتى سارى2019/5/19-ج  المسيرى  محمودابراهيم رجاء -  11

36209 

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4517  2024/7/11 حتى سارى 2019/7/12-ج  بدرى الدين زين احمد السيد -  12

23526 

 42016   برقم    20190702:  تاريخ ، 4525  2023/12/9 حتي ساري 2018/12/9-ج  حواس احمد ابراهيم محمد -  13

 42235   برقم    20190702:  تاريخ ، 4521  2024/2/5 خحتى سارى 2019/2/6-ج  الباز محمد الحسيني -  14

   برقم    20190703:  تاريخ ، 4531  2023/2/11 حتى سارى 2018/2/12-ج  البدرى داود الدسوقى الدسوقى -  15

52894 

 41701   برقم    20190703:  تاريخ ، 4533  2023/9/8 حتى سارى 2018/9/9-ج  مالك اسكندر عياد مجدي -  16

 49717   برقم    20190703:  تاريخ ، 4539  2022/10/13 حتي ساري 2017/10/14-ج  قاسم محمد شوقى داليا -  17

   برقم    20190703:  تاريخ ، 4532  2024/6/15 حتي ساري 2019/6/16-ج  موسى احمد احمد احمد حامد -  18

57533 

 22112   برقم    20190703:  تاريخ ، 4541  2024/5/17 حتى سارى 2019/518-ج  السروى صالح حسن محمد -  19

 29633   برقم    20190704:  تاريخ ، 4552  2023/8/15 حتي ساري 2018/8/16-ج  طيره حسن السيد -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190704:  تاريخ ، 4555  2022/10/21 حتى سارى 2017/10/22-ج  محمد رجب محمد الداودى -  21

49926 

 23503   برقم    20190704:  تاريخ ، 4550  2024/6/30 حتى سارى 2019/7/1-ج  نويصر احمد محمد احمد -  22

 47071   برقم    20190707:  تاريخ ، 4565  2021/9/18 حتى سارى 2016/9/19-ج  حنا مرزوق سعد سمير -  23

   برقم    20190707:  تاريخ ، 4566  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  سليم حسن على السعيد عزيزة -  24

53584 

 56872   برقم    20190707:  تاريخ ، 4559  2023/5/21 حتى سارى 2018/5/22-ج  هللا عبد الداودى محمد معتز -  25

 36260   برقم    20190707:  تاريخ ، 4570  2024/6/1 حتى سارى 2019/6/2-ج  ابراهيم سليمان سوميه -  26

 35937   برقم    20190707:  تاريخ ، 4568  2024/2/15 حتى سارى 2019/2/16-ج  محمد زكى كامل زكى -  27

 41263   برقم    20190707:  تاريخ ، 4576  2023/5/30 حتى سارى 2018/5/31-ج  صالح ابراهيم هناء -  28

 36003   برقم    20190707:  تاريخ ، 4571  2024/7/8 حتى سارى 2019/7/9-ج  عرفه جاد عبدالسالم محمد -  29

 30417   برقم    20190707:  تاريخ ، 4557  2024/5/15 حتى سارى 2019/5/16-ج  علوان احمذ محمد  ايهاب -  30

 51441   برقم    20190708:  تاريخ ، 4597  2022/12/17 حتي ساري 2017/12/18-ج  السيد ابراهيم فرج نبوية -  31

   برقم    20190708:  تاريخ ، 4591  2024/2/21 حتي ساري 2019/2/22-ج  حماد الغنى عبد حمدان عبده -  32

26249 

   برقم    20190708:  تاريخ ، 4598  2023/1/13 حتى سارى 2018/1/14-ج  صابر على محمد صابر صبرى -  33

52368 
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 20371   برقم    20190702:  تاريخ

 تاريخ ، 4528  2024/6/8 حتي ساري 2019/6/9-ج(   العينين ابو رمضان خلفاء) وشركاه العينين ابو الفتاح عبد محمد -  16

 20371   برقم    20190702: 

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4519  2024/6/17 حتى سارى 2019/6/18-ج  شركاه  و  كمال مصطفى محمد -  17

26404 

:  تاريخ ، 4519  2024/6/17 حتى سارى 2019/6/18-ج  شركاه و  الالوندى ابراهيم كمال  مصطفى  محمد -  18

 26404   برقم    20190702

 ، 4534  2024/7/19 حتى سارى 2019/7/20-ج(   الديب محمد السيد  خلفاء)   وشركاها صالح  ابراهيم  فاروق  انجه -  19

 36409   برقم    20190703:  تاريخ
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 سارى 2019/7/10-ج  الفوى محمود المعتصم ومحمد الفوى محمود السيدالعربى)  والتجارة للمقاوالت الفوى اوالد شركة -  78

 20400   برقم    20190711:  تاريخ ، 4652  2024/7/9 حتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حتى سارى 2019/7/10-ج  وشركاهم الفوى المعتصم ومحمد الفوى العربى السيد والتجاره للمقاوالت الفوى اوالد -  79

 20400   برقم    20190711:  تاريخ ، 4652  2024/7/9

 سارى 2019/7/10-ج  للمقاوالت اوالدالفوي شركه} وشريكهم الفوي محمود المعتصم ومحمد الفوي محمود العربي السيد -  80

 20400   برقم    20190711:  تاريخ ، 4652  2024/7/9 حتى

:  تاريخ ، 4652  2024/7/9 حتى سارى 2019/7/10-ج  والتجارة للمقاوالت وشريكه الفوى محمود العربى السيد -  81

 20400   برقم    20190711
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  2023/8/19 حتى سارى 2018/8/20-ج(   عبده المعاطى ابو حسن خلفاء) وشركاها سالم ابراهيم ابراهيم اعتدال شركة -  91
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 ، 4679  2023/8/19 حتى سارى 2018/8/20-ج  عبده المعاطى ابو حسن خلفاء وشركاه عبده المعاطى ابو حسن حسن -  92
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:  تاريخ ، 4765  2006/8/1-ج  والصحراويه البور االراضى الستصالح وشركاه السرجانى على الدسوقى خالد شركه -  110

 32755   برقم    20190721

:  تاريخ ، 4766  2011/7/31-ج  والصحراويه البور االراضى الستصالح وشركاه السرجانى على الدسوقى خالد شركه -  111

 32755   برقم    20190721

 حتى سارى 2016/7/30-ج  والصحراويه البور االراضى الستصالح وشركاه السرجانى على الدسوقى خالد شركه -  112
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 31069   برقم    20190716:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  شهبوب  حسن  محمد  مجدى -  1

 42455   برقم    20190716:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الغذائية المواد لتصنيع حسين حسن -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  1

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  2

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  3

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  4

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  5

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  6

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  7

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  8

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  9

 32501   برقم    20190714:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  وشركاه الكيال على السيد محمد -  10

:  تاريخ ، المديونية لسداد التجارى الرهن شطب(  شريكيه و رضوان محمد محمد عبده) االسماك وتجميد لتبريد الرضوان -  11

 43820   برقم    20190722

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    ــــــــــــــــــــــ  


