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 عاشور محمد محمود محمد/ ملك 4 الجديده:  بجهة ، زراعيه واسمده
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 سراج رجب عيسى احمد/ ملك- الجارم على شارع:  بجهة ، افرنجى

 ، مواشى مزرعه عن 9146 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا بدر محمد اسالم -  8

 العليم عبد السيد خميس هللا عبد/ ملك - زرزاره قريه:  بجهة

 مكتب عن 9157 برقم 20190829 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اليسير الرؤف عبد ابوبكر محمد -  9
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 ، جاهزه مالبس عن 9133 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى محمد سعيد عادل -  11
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   4576:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخياط حسن السيد هانم   - 1

 الورثه تنازل بعد الورثه احد بريش هللا عبد اسعد هللا عبد للسيد المحل وال للوفاه1752 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   8391:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان المنعم عبد حمدى محمد   - 2

 التجاره لترك 1753 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   6353:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يس رمزى محمد هدى   - 3

 التجاره لترك 1754 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   7264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ندا محمد محى محمد السيد   - 4

 الدين تاج محمد حسن مى/  الى النشاط وال التجارى النشاط النعدام 1755 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   8929:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيتون محمد شلبى على   - 5

 التجاره لترك 1756 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

  جلالس شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   1472:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاور ابراهيم فتحى ابراهيم   - 6

 لوفاةالتاجر 2019/ 08/ 18 بتاريخ رشيد 1759 رقم محو بامر القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   8058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العطار النبى عبد المنعم عبد مرعى   - 7

 التجاره لترك 1758 رقم المحو بأمر القيد محوهذا تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   3145:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بهيته محمد ابراهيم احمد   - 8

 نهايئا التجاره لترك2019 08/ 18 فى رشيد 1757 رقم محو بامر القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   4734:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا بتاع احمد سيد احمد محمد   - 9

 التجاره لترك 1760 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   2374:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضى شحته محمد محمود   - 10

 التجاره لترك 1762 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   8835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرجال غانم محمد احمد محمود   - 11

 التجاره لترك 2019/ 08/ 26 فى رشيد 1763 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  7174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صبح عطيه غازي علي -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  7389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناصر ابو على محمد القادر عبد -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  1011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماضى سعد حسن احمد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  6490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر شعبان سعد محمد -  4

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  7453 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بهنسى حسن الحميد عبد محمد -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  4067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر ابو على احمد ابراهيم احمد -  6

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  9060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل على الجواد عبد الشحات -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  2274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدالى محمد احمد محمد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  2274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدالى محمد احمد محمد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  5094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمادى السيد عبدالوهاب جمعه - التصدير و االستيراد و العموميه للمقاوالت حمادى -  10

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

 ، تاريخ وفي  5094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  0       حمادى السيد عبدالوهاب جمعه0 العمومية  للمقاوالت      حمادى -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  4254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شميس شندى مطاوع ايمن -  12

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  8712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عقل احمد المطلب عبد سعيد -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  8577 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا فضل على حسن محمد -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  5613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمة حسين غانم خميس -  15

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  9086 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر موسى محمد صباح -  16

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  8208 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كبكاب عمر الوهاب عبد محمد عصام -  17

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 7174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح عطيه غازي علي -  1

  صبح عطيه غازى/ ملك - البحر شارع ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 5927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبة محمد احمد تامر -  2

 المنطقه -الصغيره الصناعيه المنطقه 9 رقم قطعه كائن/ مغلقه عبوات فى صناعيه منظفات وخلط تعبئة/ لنشاط تابع رعف افتتاح ،

 عرايس يوسف السيد نبيل/ بملك النوباريه -الثانيه الصناعيه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 9112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيلون السيد فوزى محمد -  3

  طيلون العزيز عبد السيد فوزى/ ملك - المصرى عزيز ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 9111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابح سعيد محمد ايمن -  4

  صابح سعيد محمد/ ملك - األنابيب مستودع بجوار الجديده السكه من متفرع ،

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 9113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيونى محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  5

  حجر ابو محمد هللا عبد مريم/ ملك - البحر شارع - الجديه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 9114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه محمد السيد محمد -  6

  قطيط على سعيد عماد/ ملك  المحكمه شارع من متفرع نافع شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد محمد عمر -  7

  المالياتى مصطفى احمد محمود/ ملك البلد شيخ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنور يونس على محمد هللا عبد -  8

  عكاشه ابراهيم فتحى حسن/ ملك - األسالم نور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنور يونس على محمد هللا عبد -  9

  عكاشه ابراهيم فتحى حسن/ ملك األسالم نور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 9119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو حسن زغلول سعد -  10

  دسوقى حسين المنعم عبد محمد ملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 9118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز محمود حمده صبري -  11

 حراز محمود حمده/ بملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 ريختا وفي 9117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان المنعم عبد حمدى محمد -  12

  محارم ابراهيم  السيد رضا/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 9120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريوى على السيد سعد السيد -  13

  طيلون مسعود حسين كاميليا/ ملك خيرت شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار حسن محمد على احمد -  14

  صفار حسن محمد على/ ملك - الجالء خلف شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحى احمد على عبير -  15

  الطيبانى الحميد عبد محمد وكريم - الطيبانى الحميد محمدعبد وليد/ ملك - العباره بجوار النيل كورنيش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ مصطفى سعد مصطفى احمد -  16

  زيتون محمود محمود شريف/ ملك الكواكب شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعوير مصطفى محمد محمود -  17

  شعوير مصطفى محمد فيفى/ ملك- المصرى عزيز شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمد محمد منصور -  18

  الجمال ناجى المقصود عبد دينا/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طقيشم حسن محمد السالم عبد محمد -  19

  طقيشم حسن محمد السالم عبد/ ملك - قاسم بير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى على حسن نعمه -  20

  النبى عبد حسن على فؤاد/ ملك المعديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري سعد احمد عيد احمد -  21

 رحيم حسن سعد محمد/ بملك الرشيديه ترعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خديجه ابو محمد احمد عفاف -  22

  مشكاح احمد المنعم دعب/ ملك- الريش ابو جامع خلف المحطه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 9130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر اسماعيل عطيه عالء -  23

  جليله ابو سعد العزيز عبد/ ملك - الغابشه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 9131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان الحميد عبد ابراهيم جهمى -  24

  عاشور محمد محمود محمد/ ملك 4 الجديده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 4254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس شندى مطاوع ايمن -  25

  شميس شندى سالمه شيماء/ ملك الحمصانى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 9132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب راشد سمير حازم -  26

  المالياتى محمد محمد مصطفى/  ملك - التحرير مضرب شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 9133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى محمد سعيد عادل -  27

  منسى محمد سعيد/ ملك الجناين شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 9134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد سليمان سامى محمود -  28

  حموده محمد القادر عبد نظيمه/ ملك المير محله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 7589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالفتاح سعيد حمزة -  29

 هللا فتح المنعم عبد جابر/ بملك إدفينا0 كائن//  منظفات و تجميل مستحضرات و ورقيات معرض// بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 18/8/2019 في رشيد 7589 تابع برقم قيد األخرس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 7589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى الفتاح عبد سعيد حمزه -  30

  األخرس هللا فتح المنعم عبد جابر/ ملك - الخراشى ارض - ادفينا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 9136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيطى محمد احمد لطفى -  31

 خرابه محمد القادر عبد/بملك ابراهيم سيدى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 9135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد جمعه فؤاد -  32

 سراج سعد محمد محمد جمعه/ بملك القبلي السمك سوق خلف - كريت عطفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 9137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيطى على اسماعيل حسام -  33

  الزعيطى على اسماعيل/ ملك الكواكب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 9138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه ابو حسين سعد هانى -  34

  فرج العزيز عبد جمعه/ ملك - الشريف عزبه - األمير محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 9139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد احمد بهاء محمد -  35

  الطويل حسين السيد محمد وفاء - ديبى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 9140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى سالم سعيد المنعم عبد -  36

  الدقراوى عرفه سالم سعيد/ ملك - عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 9142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفل الجليل عبد احمد عالء -  37

  نمنم هللا عبد نسيمه/ ملك- البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 9145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل هليل محمد عاصم احمد -  38

  عسل هليل محمد عاصم/ ملك - األقبال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 9144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل اسماعيل الخالق عبد هناء -  39

  العوضى شحته محمد محمود/ ملك - 1 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 9143    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى احمد محمد رجبيه -  40

  سراج رجب عيسى احمد/ ملك- الجارم على شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال غانم احمد حسام -  41

 الرجال غانم احمد/ بملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا بدر محمد اسالم -  42

  العليم عبد السيد خميس هللا عبد/ ملك - زرزاره قريه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه يونس احمد محمد احمد -  43

  الشريف احمد كمال/ ملك - األمير محله قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل السالم عبد ابراهيم هللا عبد -  44

 الخيوطى فهمى ابراهيم فله/ بملك( المحلى 0ش) العمومى السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال غانم محمد احمد محمود -  45

 نمير محمد محمود سعيد/ بملك العجمى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 9147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار الحميد عبد محمد محمد شريف -  46

  الجواد عبد احمد محمد محمد/ ملك الحمصانى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 9152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد محمد رامى -  47

  على محمد السيد نجيب محمد/ ملك- الزراعى األصالح شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليسير الرؤف عبد ابوبكر محمد -  48

 الجيار محمود محمد محمود/ ملك عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 7702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده اللطيف عبد المؤمن عبد صبرى -  49

 عبد عطيه/ ملك عارف السالم عبد شارع برشيد كائن كهربائيه اجهزه تجاره بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

   الف خمسون براس حماد اللطيف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضره محمد محمد مروه -  50

  النجار ابراهيم ابراهيم/ ملك تنظيم 19 العكارى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده صبره جوده عطيه محمد -  51

  حميده صبره جوده عطيه/ ملبك - دبونو حميده عوض قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طقيشم الفتاح عبد محمد هللا عبد حسن -  52

  طقيشم الفتاح عبد محمد هللا عبد/ ملك شلبى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه على احمد محمد احمد -  53

  دومه على احمد محمد/ ملك - عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى حسن على حسين -  54

  المرشدى على حسن ابراهيم/ ملك عتمان ابو شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 7702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده اللطيف عبد المؤمن عبد صبرى -  55

  حماد اللطيف عبد عطيه/ ملك عارف السالم عبد شارع - شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 7702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده اللطيف عبد المؤمن عبد صبرى -  56

 اللطيف عبد التواب عبد/ ملك الصاغه شارع برشيد كائن وفضيه ذهبيه مشغوالت تجاره بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  حماد

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 7174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح عطيه غازي علي -  1

 غذائيه ومواد حبوب توريدات نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 7453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى حسن الحميد عبد محمد -  2

 شمسيه وخاليا واالكترونيات كمبيوتر مستلزمات بيع ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ مصطفى سعد مصطفى احمد -  1

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 9134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد سليمان سامى محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طقيشم الفتاح عبد محمد هللا عبد حسن -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خديجه ابو محمد احمد عفاف -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 9137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيطى على اسماعيل حسام -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضره محمد محمد مروه -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري سعد احمد عيد احمد -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليسير الرؤف عبد ابوبكر محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده صبره جوده عطيه محمد -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 9132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب راشد سمير حازم -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 9120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريوى على السيد سعد السيد -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 9143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى احمد محمد رجبيه -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 9135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد جمعه فؤاد -  13

 خاص: تأشيرال

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه على احمد محمد احمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 9114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه محمد السيد محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 9111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابح سعيد محمد ايمن -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 9142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفل الجليل عبد احمد عالء -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه يونس احمد محمد احمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 9112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيلون السيد فوزى محمد -  19

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 9113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيونى محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  20

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل السالم عبد ابراهيم هللا عبد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 9152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد محمد رامى -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى على حسن نعمه -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 9116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنور يونس على محمد هللا عبد -  24

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 7702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده اللطيف عبد المؤمن عبد صبرى -  25

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 9115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد محمد عمر -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمد محمد منصور -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 9119   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، برمو حسن زغلول سعد -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 9131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان الحميد عبد ابراهيم جهمى -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 9144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل اسماعيل الخالق عبد هناء -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار حسن محمد على احمد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 9138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه ابو حسين سعد هانى -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى حسن على حسين -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 9140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقراوى سالم سعيد المنعم عبد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا بدر محمد اسالم -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعوير مصطفى محمد محمود -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طقيشم حسن محمد السالم عبد محمد -  37

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار الحميد عبد محمد محمد شريف -  38

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 9117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان المنعم عبد حمدى محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 9611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنور يونس على محمد هللا عبد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال غانم محمد احمد محمود -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 9118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز محمود حمده صبري -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 9145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل هليل محمد عاصم احمد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر اسماعيل عطيه عالء -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 7589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى الفتاح عبد سعيد حمزه -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 9136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيطى محمد احمد لطفى -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 9150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال غانم احمد حسام -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 9122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحى احمد على عبير -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 9133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى محمد سعيد عادل -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 9139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد احمد بهاء محمد -  50

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 (  مارك تريد)  التجاريه السمه اضافه تم: الى 9052 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  1

 و االستيراد  و للمقاوالت الطارق: الى 4812 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  2

 (  العال عبد محمد محمد طارق) التصدير

   فارم جولد اكاسيا: الى 9079 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   8913:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و شاور محمد حسن محمد   - 1

 نهائيا تصفيتها و الشركه لفض 2019/ 08/ 19 فى رشيد 1761 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 رأس تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 5127، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  1

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

 5127، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكة وهيب فتوح السيد محمود شركة) الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  2

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 5127    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  1

 طريق الصناعى للحرير مصر شركة بزمام 1/ 4 رقم قطعه الدوار ركف بندر مقره للشركه جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 0000فى الدوار كفر00000 برقم الصناعىقيد للحرير مصر شركة/ بملك صالح ابو

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة وهيب فتوح السيد محمود شركة) الميكانيكى والنسيج للغزل تكس فتوح -  2

 رقم قطعه الدوار كفر بندر مقره للشركه جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 5127

 الدوار كفر00000 برقم الصناعىقيد للحرير مصر شركة/ بملك صالح ابو طريق الصناعى للحرير مصر شركة بزمام 1/ 4

 0000فى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و الماديه حقوقه كافة استالم بعد الشركه من الشريك تخارج تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الفار محمود طلعت محمد -  1

 7333   برقم    20190829:  تاريخ ، القانونيه

 حقوقه كافة استالم بعد الشركه من الشريك تخارج تم  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  حفلش ابراهيم صابر اشرف -  2

 7333   برقم    20190829:  تاريخ ، القانونيه و الماديه

 كافه مع والتعامل الشركه عن نيابه والتوقيع األداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الفار محمود طلعت محمد -  3

 من الضمان خطابات على والحصول الشركه عنوان وتحت بأسم البنكيه واألعتمادات الحسابات وفتح وايداع سحب) من البنوك

 7333   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط البنوك

 الشركه عن نيابه والتوقيع األداره حق وحده وله  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  حفلش ابراهيم صابر اشرف -  4

 خطابات على والحصول الشركه عنوان وتحت بأسم البنكيه واألعتمادات الحسابات وفتح وايداع سحب) من البنوك كافه مع والتعامل

 7333   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط البنوك من الضمان

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6490   برقم    20190804:  تاريخ ، 1022  2019/1/25 -ج  عامر شعبان سعد محمد -  1

 263   برقم    20190804:  تاريخ ، 1027  2017/ 04/ 11 الى يجدد 2012/ 04/ 11 -ج  تكتك ابراهيم محمد ابراهيم -  2

 263   برقم    20190804:  تاريخ ، 1028  2022/ 04/ 11 الى يجدد 2017/ 04/ 11 -ج  تكتك ابراهيم محمد ابراهيم -  3

 5057   برقم    20190805:  تاريخ ، 1030  2019/2/23 -ج  الشركسى على الصافى وحيد -  4



 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

  2024/ 04/ 04 الى يجدد 20149/ 04/ 04 -ج  0       حمادى السيد عبدالوهاب جمعه0 العمومية  للمقاوالت      حمادى -  5

 5094   برقم    20190806:  تاريخ ، 1037

/ 04 الى يجدد 20149/ 04/ 04 -ج  حمادى السيد عبدالوهاب جمعه - التصدير و االستيراد و العموميه للمقاوالت حمادى -  6

 5094   برقم    20190806:  تاريخ ، 1037  2024/ 04

   برقم    20190806:  تاريخ ، 1036  2023/10/27 الى يجدد 2018/10/27 -ج  هبالة الحميد عبد محمد سوسن -  7

4985 

 5037   برقم    20190807:  تاريخ ، 1045  2014/1/21 -ج  السقا محمد محمد سماح -  8

 5037   برقم    20190807:  تاريخ ، 1046  2019/1/21 -ج  السقا محمد محمد سماح -  9

 6461   برقم    20190807:  تاريخ ، 1047  2018/12/17 -ج  الصاوى سعد شوقى ياسر -  10

   برقم    20190807:  تاريخ ، 1051  2024/ 04/ 14 الى يجدد 2019/ 04/ 14 -ج  الحلوانى محمد شحاته سعيد -  11

6576 

 6461   برقم    20190807:  تاريخ ، 1048  2018/12/16 -ج  الصاوى سعد شوقى ياسر -  12

 6353   برقم    20190807:  تاريخ ، 1043  2018/6/12 -ج  يس رمزى محمد هدى -  13

 3145   برقم    20190818:  تاريخ ، 1064  2007/ 12/ 27 -ج  بهيته محمد ابراهيم احمد -  14

 3145   برقم    20190818:  تاريخ ، 1065  2012/ 12/ 27 -ج  بهيته محمد ابراهيم احمد -  15

   برقم    20190818:  تاريخ ، 1066  2022/ 12/ 27 الى يجدد 2017/ 12/ 27 -ج  بهيته محمد ابراهيم احمد -  16

3145 

 1472   برقم    20190818:  تاريخ ، 1069  2014/ 074/ 25 -ج  شاور ابراهيم فتحى ابراهيم -  17

   برقم    20190818:  تاريخ ، 1070  2024/ 07/ 25 الى يجدد 2019/ 07/ 25 -ج  شاور ابراهيم فتحى ابراهيم -  18

1472 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 1083  2023/ 03/ 25 الى يجدد 2018/ 03/ 25 -ج  الزعيطى على على مصطفى -  19

6286 

 1091   برقم    20190819:  تاريخ ، 1074  2019/1/2 الى يجدد 2014/1/2 -ج  زيتون شلبى محمود بيومى -  20

 1091   برقم    20190819:  تاريخ ، 1075  2024/1/2 اللى يجدد 2019/1/2 -ج  زيتون شلبى محمود بيومى -  21

 4282   برقم    20190819:  تاريخ ، 1079  2011/5/14 -ج  المسلماني احمد محمود كمال -  22

 4282   برقم    20190819:  تاريخ ، 1080  2021/5/14 الى يجدد 2016/5/14 -ج  المسلماني احمد محمود كمال -  23

 1302   برقم    20190820:  تاريخ ، 1086  2024/4/26 الى يجدد 2019/4/26 -ج  حجاج  ابراهيم توفيق ابراهيم -  24

 1307   برقم    20190821:  تاريخ ، 1091  2004/ 05/ 03 -ج  فودة   شبل  ابراهيم   ناصر -  25

 1307   برقم    20190821:  تاريخ ، 1092  2009/ 05/ 03 -ج  فودة   شبل  ابراهيم   ناصر -  26

 1307   برقم    20190821:  تاريخ ، 1093  2014/ 05/ 03 -ج  فودة   شبل  ابراهيم   ناصر -  27

   برقم    20190821:  تاريخ ، 1094  2024/ 05/ 03 الى يجدد 2019/ 05/ 03 -ج  فودة   شبل  ابراهيم   ناصر -  28

1307 



 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

 1314   برقم    20190822:  تاريخ ، 1099  2024/5/5 الى يجدد 2019/5/5 -ج  محمد السيد  محمود -  29

 2374   برقم    20190825:  تاريخ ، 1107  20106/2/26 -ح  العوضى شحته محمد محمود -  30

   برقم    20190825:  تاريخ ، 1108  2022/ 10/ 09 الى يجدد 2017/ 10/ 09 -ج  السيارات لتاجير النظامى -  31

4784 

 4526   برقم    20190825:  تاريخ ، 1104  2017/2/3 الى يجدد 2012/2/3 -ج  زغلول محمد السيد هانم -  32

 4526   برقم    20190825:  تاريخ ، 1105  2022/2/3 الى يجدد 2017/2/3 -ج  زغلول محمد السيد هانم -  33

 1323   برقم    20190825:  تاريخ ، 1101  2024/5/11 الى يجدد 2019/5/11 -ج  العنزيرى بلبل  ياسر -  34

   برقم    20190825:  تاريخ ، 1106  2024/7/16 الى يجدد 2019/7/16 -ج  اسماعيل احمد الصغير محمد عالء -  35

6643 

 5565   برقم    20190826:  تاريخ ، 1109  2020/9/18 الى يجدد 2015/9/18 -ج  محيمر محمد خميس رافت -  36

 6195   برقم    20190828:  تاريخ ، 1119  2022/12/16 الى يجدد 2017/12/16 -ج  نمير محمد شحاته محمد -  37

    20190829:  تاريخ ، 1126  2024/ 04// 21 الى يجدد 2019/ 04/ 21 -ج  الحملى  سعد بحىص ابراهيم    ص د -  38

 1277   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 1078  2024/ 06/ 12 الى يجدد 2019/ 06/ 12 -ج  وشركاه حمادى السيد سامى -  1

1390 

:  تاريخ ، 1096  2024/7/2 اتلى يجدد 2019/7/2 -ج  التوزيع و للتجارة محارم على مجدى و يوسف شركة -  2

 6634   برقم    20190821

    20190821:  تاريخ ، 1089  2022/12/20 الى يجدد 2017/12/20 -ج  وشريكه درويش احمد درويش السيد شركه -  3

 3135   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


