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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري
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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة 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  

 

 تحضير بوفيه عن 7946 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد سيد ثروت -  1

 عثمان محمد سيد محمد/بملك الصديق يوسف-اهريت بطن:  بجهة ، مشروبات

 عصير محل عن 7954 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ابراهيم ابوزيد -  2

 احمد محمد روبي/ملك الجمهورية شارع:  بجهة ، وفواكه قصب

 مكتب عن 7941 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالعاطي شعبان محمد -  3

 سيد عبدالعاطي شعبان/ ملك شكشوك:  بجهة ، عامة مقاوالت

 ، البلح تجارة عن 7944 برقم 20190808 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل سيد قرني سيد -  4

 مصطفي محمود مصطفي/ بملك - العجميين:  بجهة

 وشراء بيع عن 7945 برقم 20190808 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف احمد بكري احمد -  5

 احمد بكري عبدالسالم/  بملك اباظه قرية - قارون:  بجهة ، زراعيه حاصالت

 ، الخردوات تجارة عن 7940 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد علي رجب وليد -  6

 عبدربه عبدالرحمن محمود/  ملك المطافي بجوار السوق مساكن:  بجهة

 عن 7956 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد الروبي الحميد عبد ايمن -  7

 المقصود عبد الروبي الحميد عبد/ ملك الرواشدية:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة

 محل عن 7957 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعال عثمان ايمن -  8

 حمد محمود سالم/ ملك قارون:  بجهة ، موبايالت

 مكتب عن 30175 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد العاطي عبد شعبان محمد -  9

 سيد العاطي عبد شعبان/ملك شكشوك:  بجهة ، عامة مقاوالت

 العمال مكتب عن 7960 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ممدوح محمد محمد -  10

 حسن السيد محمد/ ملك جنشو ابو الجالء شارع:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 عن 7948 برقم 20190818 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح رمضان جمعه عبدالرحمن -  11

 عبدالفتاح رمضان جمعه/ ملك شكشوك بونعمها:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 مكتب عن 7942 برقم 20190807 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالحميد يسن عدليه -  12

 عباس ابراهيم محمد/ ملك النجار جبل:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال

 العمال مكتب عن 7952 برقم 20190819 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد خالد -  13

 محمد محمود محمد/  بملك ابوجنشو - التحرير شارع:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير

 عن 7935 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهلهل محمد التواب عبد مصطفي -  14

 احمد ربيع احمد ملك العجميين:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 عن 7961 برقم 20190827 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الرحمن عبد الرازق عبد شعبان -  15

 علي عبدالرحمن عبدالرازق/  ملك قارون الشيمي:  بجهة ، العامة المقاوالت العمال مكتب

 مكتب عن 7934 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد الدسوقي ابراهيم -  16

 مصطفى قرني نجالء/ ملك العجميين طبهار طريق:  بجهة ، ع.م.ج داخل رحالت
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 7947 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل امين مصطفي امين -  17

 ابوكساه- الفاوي:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 اسماعيل امين محمود محمد/  ملك

 مطعم عن 7938 برقم 20190806 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال محمد طارق محمود -  18

 محمد جمال محمود/  بملك ابشواي. م ابوجنشو صخر الشيخ:  بجهة ، مشويات

 صيانة عن 7953 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل جرجس شهدي ايمن -  19

 مرقص ناشد مريم/ ملك اباظه قارون:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 تجارة عن 7958 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوبك الحليم عبد احمد ايهاب -  20

 اسماعيل حلمي نادية/ ملك زيد:  بجهة ، الغذائية المواد

 مخبز عن 7936 برقم 20190804 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الظاهر عبد جمعة خميس -  21

 الفتاح عبد محمد زكريا ملك- القبلية سنرو:  بجهة ، مخبوزات وبيع

 بجهة ، دقيق مستودع عن 7937 برقم 20190806 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد طه علي عقل -  22

 عجمي محمد محي/ بملك ابوعيطة عزبة النصارية: 

 عن 7962 برقم 20190828 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الوهاب عبد عبدالعظيم ممدوح -  23

 جمعة الصباح بدر/ بملك السياحي ابوكساه طريق:  بجهة ، صناعية منظفات تعبئة

 مكتب عن 7949 برقم 20190818 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيصير عبدالفتاح محمد خميس -  24

 عبدالسالم قرني امام/ ملك قوته الثانية القرية قارون:  بجهة ، المقاوالت العمال

 تجارة عن 7955 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده السيد مصطفي صفاء -  25

 سعد احمد محمود محمد/ ملك المرور كشك امام سعد جبل:  بجهة ، والحدايد الدهانات

 عن 7951 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمود ضاحي محمود -  26

 الرحمن عبد محمود ضاحي/بملك جنشو ابو:  بجهة ، صناعية منظفات تجارة

 تجارة عن 7939 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي عربي معروف احمد -  27

 علي مصطفي محمد ملك/ زغلول سعد شارع:  بجهة ، حيه طيور

 االجهزة تجارة عن 7959 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد السيد احمد -  28

 محمد السيد خديجة/ ملك التل شارع:  بجهة ، الكهربائية

 ادوات تجارة عن 7943 برقم 20190808 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عواد راغب حجاج -  29

 عواد راغب حسن/ بملك الجيالني جندي- الجيالني:  بجهة ، منزلية

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير  ،  شركة   وشريكه مهلهل علي بسام -  1

 علي مهلهل علي/ ملك طبهار:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير عن ، 7950 برقم 20190819

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   5930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه عبدالحليم محمد احمد   - 1

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  2585 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصمد عبد الصمد عبد شعبان نادى -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  7805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي الحليم عبد التواب عبد علي -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  7641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود السيد احمد -  3

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  7078 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين حسن تحيف حسن -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  5524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر حافظ عبدالعال محمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  2665 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زايد التواب عبد فتحى توبه -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  6593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد حسين غادر -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 7934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد الدسوقي ابراهيم -  1

 مصطفى قرني نجالء/ ملك العجميين طبهار طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 7936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الظاهر عبد جمعة خميس -  2

 الفتاح عبد محمد زكريا ملك- القبلية سنرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 7935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهلهل محمد التواب عبد مصطفي -  3

 داحم ربيع احمد ملك العجميين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 2585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الصمد عبد شعبان نادى -  4

 خليفة ربه عبد السيد/ ملك الرواشدية بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 7937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طه علي عقل -  5

 عجمي محمد محي/ بملك ابوعيطة عزبة النصارية

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 7938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمال محمد طارق محمود -  6

 محمد جمال محمود/  بملك ابشواي. م ابوجنشو صخر الشيخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 7942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحميد يسن عدليه -  7

 عباس ابراهيم محمد/ ملك النجار جبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 30175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد العاطي عبد شعبان محمد -  8

 سيد العاطي عبد شعبان/ملك شكشوك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 7941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعاطي شعبان محمد -  9

  سيد عبدالعاطي شعبان/ ملك شكشوك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حافظ عبدالعال محمد -  10

 عبدالقادر حافظ عبدالعال/ ملك النزلة بجعله النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 7840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدى جيالنى محمود جيالنى -  11

 محمد هللا عوض سيد/ ملك الجيالني بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 7939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عربي معروف احمد -  12

 علي مصطفي محمد ملك/ زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 7940    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، السيد علي رجب وليد -  13

 عبدربه عبدالرحمن محمود/  ملك المطافي بجوار السوق مساكن ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 7943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عواد راغب حجاج -  14

 عواد راغب حسن/ بملك الجيالني جندي- الجيالني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 7944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سيد قرني سيد -  15

 مصطفي محمود مصطفي/ بملك - العجميين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 7945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد بكري احمد -  16

 احمد بكري عبدالسالم/  بملك اباظه قرية - قارون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 7946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد ثروت -  17

 عثمان محمد سيد محمد/بملك الصديق يوسف-اهريت بطن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 7949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيصير عبدالفتاح محمد خميس -  18

 عبدالسالم قرني امام/ ملك قوته الثانية القرية قارون ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة 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 20190818 تاريخ وفي 7947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل امين مصطفي امين -  19

 اسماعيل امين محمود محمد/  ملك ابوكساه- الفاوي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 7948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رمضان جمعه عبدالرحمن -  20

 عبدالفتاح رمضان جمعه/ ملك شكشوك ابونعمه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 7952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد خالد -  21

 محمد محمود محمد/  بملك ابوجنشو - التحرير شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 7951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود ضاحي محمود -  22

 الرحمن عبد محمود ضاحي/بملك جنشو ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 7953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل جرجس شهدي ايمن -  23

 مرقص ناشد مريم/ ملك اباظه قارون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 7954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ابراهيم ابوزيد -  24

 احمد محمد روبي/ملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 7956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الروبي الحميد عبد ايمن -  25

 المقصود عبد الروبي الحميد عبد/ ملك الرواشدية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 7955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده السيد مصطفي صفاء -  26

 سعد احمد محمود محمد/ ملك المرور كشك امام سعد جبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 7957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال عثمان ايمن -  27

 حمد محمود سالم/ ملك قارون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 7960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ممدوح محمد محمد -  28

 حسن السيد محمد/ ملك جنشو ابو الجالء شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 7959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السيد احمد -  29

 محمد السيد خديجة/ ملك التل شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 7958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوبك الحليم عبد احمد ايهاب -  30

 اسماعيل حلمي نادية/ ملك زيد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 7961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرحمن عبد الرازق عبد شعبان -  31

 علي عبدالرحمن عبدالرازق/  ملك قارون الشيمي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 7962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الوهاب عبد عبدالعظيم ممدوح -  32

 جمعة الصباح بدر/ بملك السياحي ابوكساه طريق ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 2925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد سعد السيد هللا عبد -  1

 وخضروات زيتون تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 7805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحليم عبد التواب عبد علي -  2

 غذائية مواد توريد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 7895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد احمد علي ندى -  3

 قانونا منه المحظور عدا فيما والتصدير الزراعية الحاصالت وتوريد تجارة بجعله النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 1763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد مامون -  4

 وفيما 6 المجموعة من 36 والفقرة19 المجموعة عدا فيما الحبوب وتجارة والتصدير االستيراد العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 قانونا منها المحظور داع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 5666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد ابراهيم امام -  5

 ومنتجاته نحل عسل تصدير بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عواد راغب حجاج -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 7961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرحمن عبد الرازق عبد شعبان -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 7934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد الدسوقي ابراهيم -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 7936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الظاهر عبد جمعة خميس -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 7951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود ضاحي محمود -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 7942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحميد يسن عدليه -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 7949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيصير عبدالفتاح محمد خميس -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 30175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد العاطي عبد شعبان محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سيد قرني سيد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد بكري احمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 7939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عربي معروف احمد -  11

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 7955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده السيد مصطفي صفاء -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 7940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي رجب وليد -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 7938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمال محمد طارق محمود -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 7952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد خالد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 7960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ممدوح محمد محمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 7958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوبك الحليم عبد احمد ايهاب -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 7948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رمضان جمعه عبدالرحمن -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 7941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعاطي شعبان محمد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 7935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهلهل محمد التواب عبد مصطفي -  20

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 7956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الروبي الحميد عبد ايمن -  21

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 7954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ابراهيم ابوزيد -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 7957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال عثمان ايمن -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 7946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد ثروت -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع لتعدي تم20190818 تاريخ وفي 7947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل امين مصطفي امين -  25

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 7962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الوهاب عبد عبدالعظيم ممدوح -  26

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 7959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السيد احمد -  27

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 7937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طه علي عقل -  28

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 7953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل جرجس شهدي ايمن -  29

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الحمد ابو بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 5189 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  1

   البويات و للحدايد

 لتجارة الملكة بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 2925 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  2

   والخضروات الزيتون

 الند هرب بجعلها التجاريه السمه تعديل: ىال 4305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  3

   والتصدير لالستيراد

 لتوريد العالم بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7805 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  4

   الغذائية المواد

 لتجارة راما بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 6583 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  5

   التجميل ومستحضرات الحريمي االكسسوار

 االخالص بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 1763 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  6

   الحبوب وتجارة والتصدير لالستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190821،   تاريخ وفي 6126، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و على السيد زاهر -  1

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

 تم 20190821،   تاريخ وفي 6126، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه علي السيد بدوي بجعلها الشركة اسم تعديل -  2

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

   تاريخ وفي 722، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد حامد محمد بجعلها الشركة وعنوان اسم تعديل -  3

  جنيه  400.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190828،

،  المال رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 722، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليفه محمد حامد محمود -  4

  جنيه  400.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 722    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد حامد محمد بجعلها الشركة وعنوان اسم تعديل -  1

 وشركاه خليفه محمد حامد محمود ورثة/ ملك الحامولي بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190828

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 722    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه خليفه محمد حامد محمود -  2

 وشركاه خليفه محمد حامد محمود ورثة/ ملك الحامولي بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بلدي مخبز بجعله الشركة من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاه محمد حامد محمد بجعلها الشركة وعنوان اسم تعديل -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 722   برقم قيدها سبق  ، المدعم الخبز النتاج

 سبق  ، المدعم الخبز النتاج بلدي مخبز بجعله الشركة من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاه خليفه محمد حامد محمود -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 722   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 2235   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  1

 تحميل: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 2235   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  2

 تحميل: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190804 تاريخ وفي 2235   برقم قيدها سبق ، وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  1

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة اسم تعديل: الى 6126 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190821:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه علي السيد بدوي بجعلها

 الشركة وعنوان اسم تعديل: الى 722 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190828:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه محمد حامد محمد بجعلها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 

/ السيد وتعيين الشركة ادارة من السيد علي السيد زاهر/ السيد عزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد علي السيد بدوي -  1

:  تاريخ ، الحكومية والغير الحكومية الجهات امام التوقيع حق وحده وله للشركة ومديرا متضامن شريك علي السيد بدوي

 6126   برقم    20190821

/ السيد وتعيين الشركة ادارة من السيد علي السيد زاهر/ السيد عزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد علي السيد بدوي -  2

:  تاريخ ، الحكومية والغير الحكومية الجهات امام التوقيع حق وحده وله للشركة ومديرا متضامن شريك علي السيد بدوي

 6126   برقم    20190821

 عمرو المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  مختار مدير  تضامن شركة  محمد حامد احمد عمرو -  3

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد

 عمرو المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  مختار مدير  تضامن شركة  محمد حامد احمد عمرو -  4

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد

 المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  موصى شريك  تضامن شركة  خليفه محمد حامد محمود امال -  5

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد عمرو

 المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  موصى شريك  تضامن شركة  خليفه محمد حامد محمود امال -  6

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد عمرو

 المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  موصى شريك  تضامن شركة  خليفه محمد حامد محمود كريم -  7

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد عمرو

 المختار المدير الشركة يدير بجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  موصى شريك  تضامن شركة  خليفه محمد حامد محمود كريم -  8

 722   مبرق    20190828:  تاريخ ، محمد حامد احمد عمرو

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  1

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  2

 5335   برقم    20190806:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته احمد العظيم عبد طه -  3

 6126   برقم    20190821:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكته و على السيد زاهر -  4

    20190821:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه علي السيد بدوي بجعلها الشركة اسم تعديل -  5

 6126   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه محمد حامد محمد بجعلها الشركة وعنوان اسم تعديل -  6

 722   برقم    20190828

 722   برقم    20190828:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه خليفه محمد حامد محمود -  7

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5639   برقم    20190801:  تاريخ ، 726  2024-6-22حتى ساري2019-6-22ج  عبدالباقى مجدابوال احمد ابوالمجد -  1

 2897   برقم    20190805:  تاريخ ، 734  2015-3-4حتى ساري2010-3-4ج  احمد سيد حسين الحميد عبد حسين -  2

 2897   برقم    20190805:  تاريخ ، 735  2020-3-4حتى ساري2015-3-4ج  احمد سيد حسين الحميد عبد حسين -  3

 5524   برقم    20190807:  تاريخ ، 743  2023-12-3حتى ساري2018-12-3ج  عبدالقادر حافظ عبدالعال محمد -  4

 4563   برقم    20190807:  تاريخ ، 756  2014-2-25 - ج  الرسول عبد احمد محمد هشام -  5

 4563   برقم    20190807:  تاريخ ، 757  2024-2-25 - ج  الرسول عبد احمد محمد هشام -  6

 4618   برقم    20190807:  تاريخ ، 759  2024-5-18حتى ساري2019-5-18ج  محمد العاطى عبد محمد احمد -  7

 4615   برقم    20190807:  تاريخ ، 747  2024-5-16 حتي ساري2019-5-16-ج  حسين محمد عيد محمد -  8

 2925   برقم    20190807:  تاريخ ، 749  2015-3-26حتى ساري2010-3-26ج  الحليم عبد سعد السيد هللا عبد -  9

 2925   برقم    20190807:  تاريخ ، 750  2020-3-26حتى ساري2015-3-26ج  الحليم عبد سعد السيد هللا عبد -  10

 5659   برقم    20190807:  تاريخ ، 752  2024-8-6- حتي ساري2019-8-6-ج  احمد سليمان السيد مجدي -  11

 2525   برقم    20190807:  تاريخ ، 746  2024-2-9حتي ساري2019-2-9ج  برانى الحسب ابو محمد فتحى -  12

 5592   برقم    20190818:  تاريخ ، 768  2024-3-29حتى ساري2019-3-29ج  عيسى رمضان امام احمد -  13

   برقم    20190819:  تاريخ ، 772  2018-7-29 حتى ساري2013-7-29ج  التواب عبد محمد العال عبد رمضان -  14

2232 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 773  2023-7-29حتى ساري2018-7-29ج  التواب عبد محمد العال عبد رمضان -  15

2232 

 5453   برقم    20190820:  ختاري ، 776  2023-5-26حتى ساري2018-5-26ج  على عبدالعزيز فتحى طارق -  16

 4207   برقم    20190821:  تاريخ ، 781  2022-8-18حتى ساري2017-8-18ج  السيد اسماعيل العظيم عبد -  17

 5526   برقم    20190825:  تاريخ ، 787  2023-12-8حتى ساري2018-12-8ج  على السيد عبدالعليم سعد -  18

 4514   برقم    20190825:  تاريخ ، 786  2023-12-20 حتى ساري2018-12-20ج  فرج مفتاح محمد احمد -  19

 3496   برقم    20190826:  تاريخ ، 789  2016-2-11حتى ساري2011-2-11ج  جوده احمد محمد احمد -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 3496   برقم    20190826:  تاريخ ، 790  2021-2-11حتى ساري2016-2-11ج  جوده احمد محمد احمد -  21

   برقم    20190826:  تاريخ ، 791  2011-10-13حتى ساري2006-10-13ج  السالم عبد الكريم عبد موسى محمد -  22

2026 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 792  2016-10-13حتى ساري2011-10-13ج  السالم عبد الكريم عبد موسى محمد -  23

2026 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 793  2021-10-13حتى ساري2016-10-13ج  السالم عبد الكريم عبد موسى محمد -  24

2026 

 1217   برقم    20190826:  تاريخ ، 794  2024-7-23حتى ساري2019-7-23ج  على محمد على تامر -  25

 1914   برقم    20190828:  تاريخ ، 799  2011-6-4حتى ساري2006-6-4ج  ابراهيم لطفى ماهر حنان -  26

 1914   برقم    20190828:  تاريخ ، 800  2016-6-4حتى ساري2011-6-4ج  ابراهيم لطفى ماهر حنان -  27

 1914   برقم    20190828:  تاريخ ، 801  2021-6-4حتى ساري2016-6-4ج  ابراهيم لطفى ماهر حنان -  28

 5666   برقم    20190828:  تاريخ ، 806  2024-8-13حتى ساري2019-8-13ج  ابراهيم السيد ابراهيم امام -  29

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 729  2012-8-30 حتى ساري2007-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  1

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 730  2017-8-30 حتى ساري2012-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  2

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 730  2017-8-30 حتى ساري2012-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  3

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 731  2022-8-30حتى ساري2017-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  4

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 729  2012-8-30 حتى ساري2007-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  5

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 730  2017-8-30 حتى ساري2012-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  6

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 730  2017-8-30 حتى ساري2012-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  7

 2235   برقم    20190804:  تاريخ ، 731  2022-8-30حتى ساري2017-8-30ج  وشركاه الصايم اسماعيل ممدوح -  8

 5335   برقم    20190806:  تاريخ ، 740  2022-11-3حتى ساري2017-11-3ج  وشريكته احمد العظيم عبد طه -  9

 5661   برقم    20190806:  تاريخ ، 738  2024-8-9 حتى ساري2019-8-9ج  وشركائها عوض محمد احمد رانيا -  10

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


