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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 26590 برقم 20190829 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد المتولى السالم عبد محمد -  1

 المتولى السالم عبد ياسر/   بملك - الصغرى القباب:  بجهة ، كهربائية مولدات تجارة

 تجاره عن 26578 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو محمد مصطفى هاله -  2

 السيد احمد يحى بملك دموه:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 معرض عن 26568 برقم 20190821 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على ابراهيم السيد هانى -  3

 ابراهيم على ابراهيم السيد بملك حما شارع عبيد بنى:  بجهة ، وتورسيكالت توك توك

 عصاره عن 26547 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سليمان احمد شفيق احمد -  4

 عيسى سليمان احمد شفيق بملك المستشفى مقابل الروس ابو برج - المدينه مجلس شارع دكرنس:  بجهة ، قصب

 عن 26583 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتأجير فاروق معرض -  5

 محمد السيد فاروق عمرو/  بملك - رياض المنعم عبد/  شارع - دكرنس:  بجهة ، سيارات ايجار معرض

 مالبس مصنع عن 26557 برقم 20190819 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على الشناوى احمد -  6

 وهدان وهدان احمد بملك الهادى عبد ابراهيم عزبه:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه

 معرض عن 26551 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السالم عبد محمد احمد -  7

 محمد السيد محمد محمود/ بملك تمامة ميت:  بجهة ، موبيليات

 ، جزارة عن 26540 برقم 20190806 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصمد عبد الشبراوى جمال هناء -  8

 المعاطى ابو المرسى سميحه/  بملك - المرساة:  بجهة

 تجارة عن 26565 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  9

 عن السيد سعد الهجرسى محمد/  بملك - النصر منية مركز - الكردى كفر/  بناحية اخر رئيسى محل له:  بجهة ، وفاكهه خضار

 دكرنس 26565 تابع برقم ومقيد 2019/08/20 فى 2328 برقم مودع وتصدير استيراد مكتب/  نشاط

 عن 26565 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  10

 حسانين السيد سعد الهجرسى تامر/  بملك - الكردى كفر:  بجهة ، وفاكهه خضار تجارة

 تعبئة عن 26539 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى على السعيد احمد -  11

 عطيه محمد الرحمن عبد حمدى/  بملك - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، زراعية ومحاصيل غذائية مواد وتغليف

 26538 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم العزيز عبد توفيق عصام اسامه -  12

 العراقى محمد جالل فريده بملك البحر شارع رومى ميت:  بجهة ، الوميتال ورشه عن

 عن 26565 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  13

 سعد الهجرسى محمد/  بملك - الكردى كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 السيد

 عن 26565 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  14

 مركز - الكردى كفر/  بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 2019/08/20 فى 2327 برقم مودع وفاكهه خضار تجارة/  نشاط عن حسانين السيد سعد الهجرسى تامر/  بملك - النصر منية

 دكرنس 26565برقم ومقيد
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 عن 26564 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز السيد محمود السيد السيد -  15

 القزاز السيد محمود السيد وفوزية نبيل/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ،( وساخنة باردة مشروبات تقديم)كافتيريا

 تجارة عن 26548 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم اسماعيل خليل جمعه -  16

 سليمان السيد ابراهيم السيد روايح/ بملك تمامه ميت مبارك منشأة:  بجهة ، بالجملة فاعال

 مصنع عن 26588 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد محمود زغلول محمد -  17

 حسن الرازق عبد حماده/  بملك - فارس ميت كفر:  بجهة ، الومنيوم تدوير

 26574 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد فتحى مصطفى حسام مصطفى -  18

 على المهدى المنعم عبد محمود/  بملك - الجبارنه شارع - دكرنس:  بجهة ، محمول خدمات عن

 ورشه عن 26572 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشطه خليل السيد محمد السيد -  19

 يوسف ابراهيم عمر السيد ليلى بملك الدراكسه:  بجهة ، موبيليا

 مكتب عن 26558 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى عثمان محمد السيد -  20

 احمد سليمان فهمى نجيه بملك الناحيه داير شارع دموه:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت

 مكتب عن 26545 برقم 20190808 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن العزيز عبد سامى عزه -  21

 غازى احمد احمد/ بملك  الطلمبات اليوسيفية:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما شركات عمال ونقل داخلية رحالت

 عن 26527 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه الرازق عبد الغفار عبد حسن -  22

 الرازق عبد الغفار عبد سعد/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، وشباك باب نجاره ورشة

 مواد تجارة عن 26580 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى محمد احمد محمد -  23

 محمد محمود شحاته/  بملك - نجير:  بجهة ، غذائية

 ، صيدليه عن 26577 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى على السيد على نشوه -  24

 هالل محمد الفتاح عبد هالل بملك ناشد صبرى عزبه:  بجهة

 اله عن 26560 برقم 20190820 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحيم عبد محمد احمد -  25

 محمد الرحيم عبد محمد نبيل بملك البحر طريق شارع الدراكسه:  بجهة ، مستندات تصوير

 صيدليه عن 26541 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى محمد سامح صيدليه -  26

 حسن عيد محمد عيد ورثه بملك االيسر البر - فوزى شارع عبيد بنى:  بجهة ، عامه

 وجبات تقديم عن 26534 برقم 20190805 فى قيد ، 18000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد رزق احمد -  27

 النصر بمنية المحلى المجتمع تنمية جمعية/ بملك الكورنيش شارع/ بملك النصر منية بندر:  بجهة ، سريعة

 26585 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى صالح صالح السيد احمد محمد -  28

 راشد احمد يوسف بملك الزراعيه الجمعيه شارع دكرنس:  بجهة ، نقل مقاوالت مكتب عن

 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التجاريه والتوكيالت للتصدير البسطويسى مؤسسة -  29

 يسرى/  بملك - الجديد المدنى السجل بجوار - حماد حسين ش - دكرنس:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت تصدير مكتب عن 26584

 البسطويسى السيد

 اجهزة تجارة عن 26562 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حمدى السيد ياسر -  30

 الفرج ابو محمد محمود طارق/  بملك - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، محمول

 تعبئه عن 26546 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمه محمد محمد السالم عبد -  31

 المعبود عبد على شيماء بملك الخشب مخرطه بجوار الملعب خلف - رومى ميت:  بجهة ، حلويات وتغليف
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 تصوير عن 26533 برقم 20190804 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنجا احمد محمد سلوى -  32

 العوضى على احمد/  بملك - سمعان عزبة - عبيد بنى:  بجهة ، مستندات

 عن 26582 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحليم عبد الحليم عبد ربيع مروه -  33

 محمد الحليم عبد الحليم عبد ربيع محمود/  بملك - مجاهد ميتى:  بجهة ، سيارات سروجى ورشة

 مالبس مصنع عن 26570 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد عمر -  34

 على محمد على جمال احمد/ بملك الصحية االدارة خلف دكرنس:  بجهة ، العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة

 مواد تجاره عن 26531 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المهدى سعد مصباح -  35

 محمد المهدى محمد المهدى بملك الصياد مسجد بجوار الحديد السكه شارع الخشاشنه:  بجهة ، غذائيه

 صيدلية عن 26532 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عقل عقل حسين نهى -  36

 الواحد عبد احمد طه اسماء/ بملك دموه:  بجهة ،

 قطع تجارة عن 26589 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى محمد ابراهيم السيد -  37

 العدوى محمد ابراهيم/ بملك الخضر ديرب:  بجهة ، سيارات غيار

 تصنيع عن 26566 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى رخا السيد فوزى السيد -  38

 بدوى رخا السيد فوزى/  بملك - الحميدية:  بجهة ، سيارات مشمعات وتصليح

 لحوم عن 26555 برقم 20190818 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى محمد محمود محمد -  39

 الجمل عامر عامر محمد زينب/ بملك الكردى:  بجهة ، مجمدة ودواجن

 تجاره عن 26552 برقم 20190815 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى وىالشبرا المندوه زينب -  40

 دياب محمد رمضان بثينه بملك البحر شارع عبيد بنى:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 26537 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى البسطويسى السعيد نها -  41

 البسطويسى البسطويسى السعيد اميمه/  بملك - الرياض:  بجهة ، مدرسية ادوات وتجارة مكتبة

 مكتب عن 26526 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقاله الفتاح عبد ابراهيم احمد -  42

 النقاله الفتاح عبد ابراهيم/  بملك - تمامة ميت:  بجهة ، وتوريدات(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) عامه مقاوالت

 عن 26525 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى احمد على ابراهيم على -  43

 جاد السيد هويدا/  بملك - المسك عزبة - الجنينة:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 عن 26561 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى محمد محمد صالح حسنى -  44

 المتولى محمد محمد صالح بملك المحموديه:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 تجارة عن 26543 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده على محمد حسن محمود -  45

 العزيز عبد المنعم عبد محمود/ بملك الجديدة السكة ش الكردى:  بجهة ، حريمى واكسسوارات فضة

 عن 26535 برقم 20190805 فى قيد ، 18000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد تقى ماهر نبيل -  46

 راشد احمد بسمه/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، السياحية االنشطة فيماعدا داخلية رحالت مكتب

 تجارة عن 26529 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزالة السيد محمد السيد منى -  47

 على احمد محمد بهجت/  بملك - الربيعة - الشركة:  بجهة ، بقالة

 ، جزارة محل عن 26521 برقم 20190801 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى السيد زكى السيد -  48

 غزال الطنطاوى محمد خيرى مصطفى/  بملك - السودان ميت:  بجهة

 26573 برقم 20190822 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفاجى المرسى العباس ابو عادل هاشم ام -  49

 السيد نجم احمد محمد اشرف بملك الكردى : بجهة ، بقاله تجاره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 26567 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الهادى عبد الرحمن عبد اميرة -  50

 صبح السالم عبد محمد احمد/ بملك العروبة شارع دكرنس:  بجهة ، محمول موبيالت تجارة

 تجارة عن 26563 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد فوزى احمد -  51

 على الرحمن عبد فاطمه/  بملك - الموقف شارع - الصالحات:  بجهة ، خردوات

 مطعم عن 26556 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدل السيد ابراهيم محمد -  52

 خاطر محمد ابراهيم خاطر/  بملك - المدينة مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، سريعة وجبات

 عن 26549 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية رياض صبحى عادل ابانوب -  53

 عثمان ناصر رضا/ بملك الكرما:  بجهة ، منتجاته وبيع مناحل تربية

 ، مطعم عن 26544 برقم 20190808 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمود السيد رجب -  54

 الشهاوى مسعد احمد بكر/ بملك الحميدية:  بجهة

 تجارة عن 26520 برقم 20190801 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقبل حسن ابراهيم احمد حمدى -  55

 ابراهيم كمال ايمان/ بملك طريف ميت:  بجهة ، بناء مواد

 تصوير عن 26579 برقم 20190827 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى السيد ابراهيم عباس -  56

 الحديدى محمد السيد ابراهيم اسماعيل بملك طاهر ميت:  بجهة ، مستندات

 عن 26576 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحات المعاطى ابو عبده احمد احمد -  57

 العال عبد احمد زينب بملك المحموديه - السالم قريه:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 مكتب عن 26571 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر السالم عبد محمد وليد -  58

 رخا الرازق عبد احمد كمال/ بملك الرياض:  بجهة ، ونقل(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما)  عامة مقاوالت

 البقاله تجاره عن 26554 برقم 20190818 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الدسوقى فرحات والء -  59

 على الحى عبد هللا عوض بملك الصالحات كفر:  بجهة ،

 تعبئة عن 26550 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد االحمدى ابراهيم -  60

 محمد احمد االحمدى احمد/ بملك سويد ميت الرملة:  بجهة ، وغذائية عطرية مواد وتغليف

 معدات تاجير عن 26542 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على الحسينى -  61

 عرابى على محمد على بملك الكرما:  بجهة ،

 تجارة عن 26528 برقم 20190804 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف العاطى عبد يحيى السيد -  62

 على حسن فؤاد مجدى/ بملك العزازنة:  بجهة ، حشرية مبيدات

 ورشه عن 26522 برقم 20190801 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى زيد ابو السيد احمد -  63

 بدوى فاضل محمود عزيزه بملك الجديده الكرما:  بجهة ، موبيليا نجاره

 مكتب عن 26536 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد سمير سماح -  64

 باسم/ بملك المحطة مسجد خلف دكرنس:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما عقارى استثمار

 سليمان اسماعيل فؤاد

 عن 26587 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد تقى ماهر محمد -  65

 عبدالرحمن محمد تقى ماهر/  بملك - رومى ميت - دكرنس:  بجهة ، سيارات دوكو ورشة

 بيع عن 26575 برقم 20190825 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى شتيه احمد المتولى تامر -  66

 محمد احمد عبدالرحمن/  بملك - القديمه برمبال:  بجهة ، تكيفات



 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

 عن 26569 برقم 20190821 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجه المرسى زكى الحميد عبد محمد -  67

 المعاطى ابو غازى رضوان السيد/ بملك الوشايحة الكردى:  بجهة ، آلى بلدى مخبز

 صيدلية عن 26553 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد السيد محمد صيدلية -  68

 فرج على احمد العال عبد السيد/  بملك - شبرا حارة - سراج شارع - عبيد بنى:  بجهة ، عامة

 ، تنجيد محل عن 26524 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على محمد نجوى -  69

 الوفائى موسى محمد موسى محمد/ بملك فلسطين شارع دكرنس:  بجهة

 26530 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطى عبد السيد احمد العظيم عبد جمال -  70

 محمد السيد حامد نبيل/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ، توك توك غيار قطع تجارة عن

 مزرعة عن 26559 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد عبده محمد احمد -  71

 هللا عبد عبده محمد احمد/  بملك - الدراكسة:  بجهة ، مواشى

 لوازم تجارة عن 26581 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السعيد احمد منى -  72

 الرحمن عبد محمد محمد هانى/  بملك - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، بطاريات

 عن 26586 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل محمد على ياقوت محمد محمود -  73

 فويله محمد مصطفى بملك سعيد بور شارع دكرنس:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  والتوريدات(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) متكامله مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشريكه محمد عكاشه لجما يسرى -  1

 والتسويق االستثمار عدا فيما) متكامله مقاوالت مكتب عن ، 26523 برقم 20190801 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

 الشناوى محمد الشبراوى محمد بملك زكرى ابو كفر:  بجهة ، والتوريدات(  العقارى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   21905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى عثمان الدمرداش محمد   - 1

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   13668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العز ابو الحميد عبد محمود فادية   - 2

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   8660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباز زكى ابراهيم ايمن   - 3

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   11207:  برقم قيده بقس  ،  فرد تاجر  ،  الددامونى   - 4

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   16663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزيز عبد المهدى العزيز عبد المهدى   - 5

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   22135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد جبر محمد احمد تامر   - 6

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   11412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديسطى ابراهيم محمد ابراهيم   - 7

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   19570:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرجاوى نصر محمد عثمان احمد   - 8

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   25051:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى سليمان محمد الشبراوى   - 9

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   12330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولى محمد محمد صالح   - 10

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   15285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد الغنى عبد فادية   - 11

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   13810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجميلى المهدى محمد المهدى   - 12

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تاريخ وفى ،   13810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجميلى حسن المهدى محمد المهدى الى التجارى االسم تعديل   - 13

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190819

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   21244:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صابر ابراهيم السيد ابراهيم   - 14

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   25620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود عبدالمجيد السيد ابراهيم   - 15

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   9987:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على ابراهيم حامد   - 16

 هللا رحمه إلى الوفاة بسبب القيد هذا

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   18675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهنسى محمد محمود محمد محمود   - 17

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   23484:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد يحى الدين حسام   - 18

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20190822 تاريخ وفى ،   24280:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى السيد اللطيف عبد محمد محمود   - 19

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   6143:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل على حسن دعاء   - 20

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم



 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

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى موسى الوهاب عبد السيد   - 21

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على الجليل عبد سمير ياسر   - 22

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتكامله للمقاوالت موسى الوهاب عبد السيد مؤسسة الى عدل   - 23

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190826

  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير واالستيراد المتكامله للمقاوالت موسى الوهاب عبد  السيد مؤسسه الى التجارى االسم تعديل   - 24

 التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق

 نهائيا

  التجاريه والتوكيالت والتصدير واالستيراد المتكامله للمقاوالت موسى الوهاب عبد السيد مؤسسه الى التجارى االسم تعديل   - 25

 اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،

 نهائيا التجارى النشاط

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى موسى الوهاب عبد السيد   - 26

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   16793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى موسى الوهاب عبد السيد   - 27

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   9104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه على الهادى عبد الجميل عبد محمد   - 28

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   19197:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوفل محمد على ياقوت محمد   - 29

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   23674:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الناصر عبد جالل المجيد عبد جالل محمد   - 30

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   17599:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشكار عبدهللا على احمد محمد   - 31

 تعالى هللا رحمة الى الوفاة بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   25029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالمنعم الشبراوى صباح   - 32

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  24217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاضل احمد محمد محمود -  1

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  26146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد عواد سيد رشا -  2

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  23120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض معوض سمير حامد -  3

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  19525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده الغفار عبد شعبان نهاد -  4

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  26318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد المعاطى ابو المعاطى ابو طاهر -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  17671 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى محمد سمير محمد -  6

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  18113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى محمد سمير احمد -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  18113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والمقاوالت والنقل والتصدير لالستيراد البغدادى الى التجارى االسم تعديل -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  22315 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد احمد محمد محمد -  9

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  17101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتكامله للمقاوالت الناغى -  10

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  25244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمود محسن رامى -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  24324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل اللطيف عبد عطيه رضا -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  17442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرباصى محمد محمد محمد -  13

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

 رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  17442 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  العامه للمقاوالت الشرباصى:  الى عدل -  14

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

 تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  17442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والنقل العامه للمقاوالت الشرباصى الى عدل -  15

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

 ، تاريخ وفي  17442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والمقاوالت لالستيراد الشرباصى/  إلى التجارى االسم تعدل -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  20714 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل خليل رزق رمضان محمد -  17

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  19142 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد ابراهيم ماهر -  18

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  13169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عوض الستار عبد على -  19

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  18777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج زهران محمد صالح خالد -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  11878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال عبد عبده عبده طه -  21

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  21662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا ابراهيم العال عبد رمضان -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  23721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحنفى السيد العاطى عبد الحسينى -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  22856 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الرفاعى اسماعيل وليد -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  26482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد جمعه نبيل -  25

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 26525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى احمد على ابراهيم على -  1

 جاد السيد هويدا/  بملك - المسك عزبة - الجنينة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 26524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد نجوى -  2

 الوفائى موسى محمد موسى محمد/ بملك فلسطين شارع دكرنس ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 26521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى السيد زكى السيد -  3

 غزال الطنطاوى محمد خيرى مصطفى/  بملك - السودان ميت ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 26520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل حسن ابراهيم احمد حمدى -  4

 ابراهيم كمال ايمان/ بملك طريف ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 26522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زيد ابو السيد احمد -  5

 بدوى فاضل محمود عزيزه بملك الجديده الكرما ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العاطى عبد يحيى السيد -  6

 على حسن فؤاد مجدى/ بملك العزازنة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه الرازق عبد الغفار عبد حسن -  7

 الرازق عبد الغفار عبد سعد/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد السيد احمد العظيم عبد جمال -  8

 محمد السيد حامد نبيل/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده الغفار عبد شعبان نهاد -  9

 العيسوى احمد العظيم عبد/ بملك البحر شارع دكرنس الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عقل عقل حسين نهى -  10

 الواحد عبد احمد طه اسماء/ بملك دموه ،:   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 20190804 تاريخ وفي 26531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المهدى سعد مصباح -  11

 محمد المهدى محمد المهدى بملك الصياد مسجد بجوار الحديد السكه شارع الخشاشنه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 9440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد محمود السيد محمود اشرف -  12

 الرحمن عبد محمد محمد/  بملك - استورو عزبة - اليوسيفية/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالة السيد محمد السيد منى -  13

 على احمد محمد بهجت/  بملك - الربيعة - الشركة ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقاله الفتاح عبد ابراهيم احمد -  14

 النقاله الفتاح عبد ابراهيم/  بملك - تمامة ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنجا احمد محمد سلوى -  15

 العوضى على احمد/  بملك - سمعان عزبة - عبيد بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى البسطويسى السعيد نها -  16

 البسطويسى البسطويسى السعيد اميمه/  بملك - الرياض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد تقى ماهر نبيل -  17

 راشد احمد بسمه/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد رزق احمد -  18

 النصر بمنية المحلى المجتمع تنمية جمعية/ بملك الكورنيش شارع/ بملك النصر منية بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد سمير سماح -  19

 سليمان اسماعيل فؤاد باسم/ بملك المحطة مسجد خلف دكرنس ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 26538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد توفيق عصام اسامه -  20

 العراقى محمد جالل فريده ملكب البحر شارع رومى ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 26539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى على السعيد احمد -  21

 عطيه محمد الرحمن عبد حمدى/  بملك - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 26541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد سامح صيدليه -  22

 حسن عيد محمد عيد ورثه بملك االيسر البر - فوزى شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 26540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الشبراوى جمال هناء -  23

 المعاطى ابو المرسى سميحه/  بملك - المرساة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 26146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عواد سيد رشا -  24

 البيلى محمد ممدوح/  بملك - الكردى/  الى تعدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد سامى عزه -  25

 غازى احمد احمد/ بملك  الطلمبات اليوسيفية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على الحسينى -  26

 عرابى على محمد على بملك الكرما ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سليمان احمد شفيق احمد -  27

 عيسى سليمان احمد شفيق بملك المستشفى مقابل الروس ابو برج - المدينه مجلس شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل خليل جمعه -  28

 سليمان السيد ابراهيم السيد روايح/ بملك تمامه ميت مبارك منشأة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود السيد رجب -  29

 الشهاوى مسعد احمد بكر/ بملك الحميدية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد مى -  30

 رخاط حسين محمد سميحة/ بملك االعدادية المدرسة شارع  السالم قرية المحاسنة إلى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على محمد حسن محمود -  31

 العزيز عبد المنعم عبد محمود/ بملك الجديدة السكة ش الكردى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 26546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه محمد محمد السالم عبد -  32

 المعبود عبد على شيماء بملك الخشب مخرطه بجوار الملعب خلف - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشبراوى المندوه زينب -  33

 دياب محمد رمضان بثينه بملك البحر شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية رياض صبحى عادل ابانوب -  34

 عثمان ناصر رضا/ بملك الكرما ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد محمد احمد -  35

 محمد السيد محمد محمود/ بملك تمامة ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد االحمدى ابراهيم -  36

 محمد احمد االحمدى احمد/ بملك سويد ميت الرملة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 26554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الدسوقى فرحات والء -  37

 على الحى عبد هللا عوض بملك الصالحات كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 26556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل السيد ابراهيم محمد -  38

 خاطر محمد ابراهيم خاطر/  بملك - المدينة مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 26555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد محمود محمد -  39

 الجمل عامر عامر محمد زينب/ بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 26553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد محمد صيدلية -  40

 فرج على احمد العال عبد السيد/  بملك - شبرا حارة - سراج شارع - عبيد بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 26557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الشناوى احمد -  41

  وهدان وهدان احمد بملك الهادى عبد ابراهيم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 26558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عثمان محمد السيد -  42

 احمد سليمان فهمى نجيه بملك الناحيه داير شارع دموه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 26559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عبده محمد احمد -  43

 هللا عبد عبده محمد احمد/  بملك - الدراكسة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد رياض مؤسسه -  44

  محمد يوسف رياض عادل بملك المسك عزبه/  حماده قريه - الرحمن عبد منشاه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد يوسف رياض/  الى تعديل -  45

  محمد يوسف رياض عادل بملك المسك عزبه/  حماده قريه - الرحمن عبد منشاه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد يوسف رياض -  46

  محمد يوسف رياض عادل بملك المسك عزبه/  حماده قريه - الرحمن عبد منشاه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  47

/  نشاط عن السيد سعد الهجرسى محمد/  بملك - صرالن منية مركز - الكردى كفر/  بناحية اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 26565 تابع برقم ومقيد 2019/08/20 فى 2328 برقم مودع وتصدير استيراد مكتب

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  48

 حسانين السيد سعد الهجرسى تامر/  بملك - الكردى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 24397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد احمد السيد -  49

 بيه محمد محمود شحاته بملك نجير الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز السيد محمود السيد السيد -  50

 القزاز السيد محمود السيد وفوزية نبيل/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  51

 عن حسانين السيد سعد الهجرسى تامر/  بملك - النصر منية مركز - الكردى كفر/  بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 26565برقم ومقيد 2019/08/20 فى 2327 برقم مودع وفاكهه خضار تجارة/  نشاط

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  52

 السيد سعد الهجرسى محمد/  بملك - الكردى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد فوزى احمد -  53

 على الرحمن عبد فاطمه/  بملك - الموقف شارع - الصالحات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الهادى عبد الرحمن عبد اميرة -  54

 صبح السالم عبد محمد احمد/ بملك العروبة شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد محمد احمد -  55

  محمد الرحيم عبد محمد نبيل بملك البحر طريق شارع الدراكسه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد محمد صالح حسنى -  56

  المتولى محمد محمد صالح بملك المحموديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى رخا السيد فوزى السيد -  57

 بدوى رخا السيد فوزى/  بملك - الحميدية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حمدى السيد ياسر -  58

 الفرج ابو محمد محمود طارق/  بملك - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 24654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على كمال فتحى ابراهيم -  59

 الجمل رضوان ابراهيم على ابراهيم/  بملك - النصر منية مركز - القديمه برمبال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 24654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على كمال فتحى ابراهيم -  60

 الجمل رضوان ابراهيم على ابراهيم/  بملك - النصر منية مركز - القديمه برمبال ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 26569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه المرسى زكى الحميد عبد محمد -  61

 المعاطى ابو غازى رضوان السيد/ بملك الوشايحة الكردى ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 26568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على ابراهيم السيد هانى -  62

 ابراهيم على ابراهيم السيد بملك حما شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 26572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه خليل السيد محمد السيد -  63

 يوسف ابراهيم عمر السيد ليلى بملك الدراكسه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 26571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر السالم عبد محمد وليد -  64

 رخا الرازق عبد احمد كمال/ بملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 26570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد عمر -  65

 على محمد على جمال احمد/ بملك الصحية االدارة خلف دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 15076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود هللا عبد محمد عماد -  66

 غالى على احمد حسن فاطمة/ بملك الصالحات الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد يوسف رياض -  67

 البسطويسى محمد يوسف رياض بملك الرحمن عبد منشاه/  المسك عزبه/  حماده قريه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد رياض مؤسسه -  68

 البسطويسى محمد يوسف رياض بملك الرحمن عبد منشاه/  المسك عزبه/  حماده قريه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد يوسف رياض/  الى تعديل -  69

 البسطويسى محمد يوسف رياض بملك الرحمن عبد منشاه/  المسك عزبه/  حماده قريه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد فتحى مصطفى حسام مصطفى -  70

 على المهدى المنعم عبد محمود/  بملك - الجبارنه شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفاجى المرسى العباس ابو عادل هاشم ام -  71

 السيد نجم احمد محمد رفاش بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 26575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى شتيه احمد المتولى تامر -  72

 محمد احمد عبدالرحمن/  بملك - القديمه برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المجيد عبد فتحى اسالم -  73

  على المجيد عبد فتحى ورثه بملك البحر شارع عبيد بنى الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 26576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات المعاطى ابو عبده احمد احمد -  74

 العال عبد احمد زينب بملك المحموديه - السالم قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 26577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على السيد على نشوه -  75

 هالل محمد الفتاح عبد هالل بملك ناشد صبرى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد احمد محمد -  76

 محمد محمود شحاته/  بملك - نجير ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتأجير فاروق معرض -  77

 محمد السيد فاروق عمرو/  بملك - رياض المنعم عبد/  شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد تقى ماهر محمد -  78

 عبدالرحمن محمد تقى ماهر/  بملك - رومى ميت - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190827 تاريخ وفي 26584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاريه والتوكيالت للتصدير البسطويسى مؤسسة -  79

 البسطويسى السيد يسرى/  بملك - الجديد المدنى السجل بجوار - حماد حسين ش - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى صالح صالح السيد احمد محمد -  80

 راشد احمد يوسف بملك الزراعيه الجمعيه شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى السيد ابراهيم عباس -  81

 الحديدى محمد السيد ابراهيم اسماعيل بملك طاهر ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو محمد مصطفى هاله -  82

 السيد احمد يحى بملك دموه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمد على ياقوت محمد محمود -  83

 فويله محمد مصطفى بملك سعيد بور شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السعيد احمد منى -  84

 الرحمن عبد محمد محمد هانى/  بملك - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 26582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد الحليم عبد ربيع مروه -  85

 محمد الحليم عبد الحليم عبد ربيع محمود/  بملك - مجاهد ميتى ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 26588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمود زغلول محمد -  86

 حسن الرازق عبد حماده/  بملك - فارس ميت كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 26589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى محمد ابراهيم السيد -  87

 العدوى محمد ابراهيم/ بملك الخضر ديرب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 26590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد المتولى السالم عبد محمد -  88

 المتولى السالم عبد ياسر/   بملك - الصغرى القباب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 26482    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، مصطفى محمد جمعه نبيل -  89

 رمضان احمد حسنى محمد سماح بملك مجاهد منيه الى تعدل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده الغفار عبد شعبان نهاد -  1

 اتيليه إلى النشاط تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 26247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض نعيم عماد ريهام -  2

 عجين من حلوى تصنيع مخبوزات فرن الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 21043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد السيد السيد محمود -  3

 الغير لحساب بضائع نقل مكتب النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد سامى عزه -  4

 الغير لحساب عمال نقل مكتب الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السعيد محمد مصباح اسماء -  5

 مزارع مستلزمات تجارة النشاط إلى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 20235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى ابراهيم صالح محمد -  6

 ( والحراسة واالمن الالسلكية الكاميرات عدا فيما) مراقبة كاميرات وتركيب توريد مكتب الى النشاط تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 20684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكامله للمقاوالت الشرباصى اسماعيل -  7

 توريدات/  اضافة:  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

 تم20190821 تاريخ وفي 20684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصى محمد الدسوقى ابراهيم اسماعيل الى تعدل -  8

 توريدات/  اضافة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل اللطيف عبد عطيه رضا -  9

 معادن وتشكيل حدادة ورشة/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثى عبده الدسوقى سعيد -  10

 وتصدير واستيراد تجاريه وتوكيالت وتوريدات(  العقارى االستثماروالتسويق عدا فيما)  عامه مقاوالت مكتب الى تعدل:  التأشير

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد الباز ابراهيم -  11

 اخشاب نشاره ماكينه الى تعدل:  التأشير

 تاريخ وفي 17442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت لالستيراد الشرباصى/  إلى التجارى االسم تعدل -  12

 19 المجموعة عدا فيما) السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب النشاط الى يضاف:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821

 (6 المجموعة من 36 والفقرة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصى محمد محمد محمد -  13

 (6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب النشاط الى يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه تللمقاوال الشرباصى:  الى عدل -  14

 (6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب النشاط الى يضاف:  التأشير وصف

 تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنقل العامه للمقاوالت الشرباصى الى عدل -  15

 من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب النشاط الى يضاف:  التأشير وصف،  النشاط

 (6 المجموعة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 14531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم المجد ابو محمود -  16

 بترولية منتجات بيع إلى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 15076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود هللا عبد محمد عماد -  17

 حدادة ورشة إلى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 22856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرفاعى اسماعيل وليد -  18

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب يضاف:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالة السيد محمد السيد منى -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 26536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد سمير سماح -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 26559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عبده محمد احمد -  3

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد تقى ماهر محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المهدى سعد مصباح -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنجا احمد محمد سلوى -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 26549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية رياض صبحى عادل ابانوب -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 26575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى شتيه احمد المتولى تامر -  9

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 26590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد المتولى السالم عبد محمد -  10

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العاطى عبد يحيى السيد -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 26535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد تقى ماهر نبيل -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 26553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد محمد صيدلية -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه خليل السيد محمد السيد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 24654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على كمال فتحى ابراهيم -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 26524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد نجوى -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقاله الفتاح عبد ابراهيم احمد -  17

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الهادى عبد الرحمن عبد اميرة -  18

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 24654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على كمال فتحى ابراهيم -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على محمد حسن محمود -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد سامى عزه -  21

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 26552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشبراوى المندوه زينب -  22

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو محمد مصطفى هاله -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد احمد محمد -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه الرازق عبد الغفار عبد حسن -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على الحسينى -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى رخا السيد فوزى السيد -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد عمر -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السعيد احمد منى -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 26551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد محمد احمد -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 26550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد االحمدى ابراهيم -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حمدى السيد ياسر -  32

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 26574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد فتحى مصطفى حسام مصطفى -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عقل عقل حسين نهى -  34

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 26538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد توفيق عصام اسامه -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد محمد صالح حسنى -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد فوزى احمد -  37

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى صالح صالح السيد احمد محمد -  38

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 26588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمود زغلول محمد -  39

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سليمان احمد شفيق احمد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 26558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عثمان محمد السيد -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد ابراهيم السيد محمود -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 26577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على السيد على نشوه -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 26539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى على السعيد احمد -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 26541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد سامح صيدليه -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 26556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل السيد ابراهيم محمد -  46

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه المرسى زكى الحميد عبد محمد -  47

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد الحليم عبد ربيع مروه -  48

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم20190827 تاريخ وفي 26584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاريه والتوكيالت للتصدير البسطويسى مؤسسة -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 26520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل حسن ابراهيم احمد حمدى -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 26522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زيد ابو السيد احمد -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 26554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الدسوقى فرحات والء -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر السالم عبد محمد وليد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 26521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى السيد زكى السيد -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 26555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد محمود محمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد محمد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز السيد محمود السيد السيد -  57

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد السيد احمد العظيم عبد جمال -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 26537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى البسطويسى السعيد نها -  59

 خاص: التأشير فوص

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود السيد رجب -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 26573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفاجى المرسى العباس ابو عادل هاشم ام -  61

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى السيد ابراهيم عباس -  62

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمد على ياقوت محمد محمود -  63

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 26534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد رزق احمد -  64

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه محمد محمد السالم عبد -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 26548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل خليل جمعه -  66

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 26576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات المعاطى ابو عبده احمد احمد -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 26589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى محمد ابراهيم السيد -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 26525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى احمد على ابراهيم على -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 26540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الشبراوى جمال هناء -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 26557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الشناوى احمد -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 26568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على ابراهيم السيد هانى -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 26583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتأجير فاروق معرض -  73

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190821 تاريخ وفي 24654   برقم قيده سبق  ، تاجر ، حجازى على كمال فتحى ابراهيم -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشرباصى/  إلى التجارى االسم تعدل: الى 17442 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  1

   والمقاوالت لالستيراد

   التجاريه السمه الغاء: الى 17667 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  2

 ايس/  الى التجاريه السمه تعديل: الى 12819 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  3

   فيروز جالكسو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25497   برقم قيدها سبق  ، الذره عدا فيما حبوب مدشه يضاف  تضامن شركة ، احمد حامد واحمد الدين سيف محمد شركة -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 شركة/  الى تعديل: الى 24464 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190822:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه والتوزيع للتجاره الجوهرى

 شركة/  الى تعديل: الى 24464 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190822:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه والتوزيع للتجاره الجوهرى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  1

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  2

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  3

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  4

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  5

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 ، مستحقاته كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  6

 24464   برقم    20190822:  تاريخ

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  7

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  8

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  9

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  10

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  11

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  12

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  13

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته



 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

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  14

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  15

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  16

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  17

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 كافى اخذ بعد وذلك نهائيا وادارتها الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد/  دخول -  18

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، مستحقاته

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  19

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  20

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  21

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  22

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  23

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 التعامل حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى محمد حامد احمد محمد -  24

 غيره توكيل حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى

 حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  25

 حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع التعامل

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى غيره توكيل

 حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  26

 حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع التعامل

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى غيره توكيل

 حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  27

 حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع التعامل

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى غيره توكيل



 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

 حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  28

 حق وله حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع مع التعامل حق وله التعامالت وكافة والسحب بااليداع البنوك كافة مع التعامل

 24464   برقم    20190822:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل فى غيره توكيل

 حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الشيخ محمد عبدالبارى احمد/  خروج -  29
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 17599   برقم    20190828:  تاريخ ، 2404  2019/8/29حتى سارى  بشكار عبدهللا على احمد محمد -  93

 18794   برقم    20190828:  تاريخ ، 2399  2021/4/4 حتى سارى  راغب ابراهيم احالم -  94

 17355   برقم    20190828:  تاريخ ، 2401  2024/4/22 حتى سارى  منصور اسماعيل منصور عمرو -  95

 17355   برقم    20190828:  تاريخ ، 2401  2024/4/22 حتى سارى  فون عمرو الى التجارى االسم تعديل -  96

 8503   برقم    20190829:  تاريخ ، 2408  2023/6/17 حتى سارى  المتولى ابراهيم زاهر امل -  97

 17709   برقم    20190829:  تاريخ ، 2410  2019/10/27 حتى سارى  مسلم الرحيم عبد الرحيم عبد حمدى هانى -  98

 20199   برقم    20190829:  تاريخ ، 2409  2023/4/13حتى سارى  عبده احمد السيد احمد -  99

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9787   برقم    20190815:  تاريخ ، 2285  2009/5/5 حتى سارى  شركاه و فوزى محمد شركة -  1

 9787   برقم    20190815:  تاريخ ، 2286  2014/5/5 حتى سارى  شركاه و فوزى محمد شركة -  2



 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

 9787   برقم    20190815:  تاريخ ، 2287  2019/5/5 حتى سارى  شركاه و فوزى محمد شركة -  3

 9787   برقم    20190815:  تاريخ ، 2288  2024/5/5 حتى سارى  شركاه و فوزى محمد شركة -  4

 9729   برقم    20190819:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشركاه كامل مصطفى كامل شركه -  5

 ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكه كامل مصطفى كامل لاللبان الفاتح شركه الى اواسمها الشركه عنوان تعديل -  6

 9729   برقم    20190819:  تاريخ

:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكه كامل مصطفى كامل ركهش الى اسمها او الشركه عنوان تعديل -  7

 9729   برقم    20190819

 9729   برقم    20190819:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكها ابراهيم يسرى رشا شركه الى تعدل -  8

 9729   برقم    20190819:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشركاه كامل مصطفى كامل شركه -  9

 ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكه كامل مصطفى كامل لاللبان الفاتح شركه الى اواسمها الشركه عنوان تعديل -  10

 9729   برقم    20190819:  تاريخ

:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكه كامل مصطفى كامل شركه الى اسمها او الشركه عنوان تعديل -  11

 9729   برقم    20190819

 9729   برقم    20190819:  تاريخ ، 2313  2024/4/19 حتى سارى  وشريكها ابراهيم يسرى رشا شركه الى تعدل -  12

:  ريختا ، 2369  2024/4/7 حتى سارى  صبيع السيد محمود محسن وشريكه ابراهيم  السيد محمود حميد محمد شركه -  13

 966   برقم    20190825

 سارى  صبيع السيد محمود ومجدى صبيع السيد محمود محسن وشريكاه ابراهيم محمودالسيد حميد محمد شركه الى تعدل -  14

 966   برقم    20190825:  تاريخ ، 2369  2024/4/7 حتى

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2369  2024/4/7 حتى سارى  وشركاه ابراهيم السيد محمود حميد محمد شركه الى تعدل -  15
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


