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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 19577 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهابى احمد محمد مصطفى هانى -  1

 احمد سيد فوزى وداد بملك بغداد ش14:  بجهة ، معادن خرده تجاره

 عن 19607 برقم 20190829 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى العزب متولى بيومى هشام -  2

 حجازى العزب متولى بيومى بملك الجزيره ارض:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 تجاره عن 19553 برقم 20190806 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى شفيق مصطفى محمد -  3

 ابراهيم سعد اسامه بملك الجزيزه ارض:  بجهة ، خرده

 19565 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر الجوهرى ابراهيم محروس ابراهيم -  4

 حجر الجوهرى ابراهيم محروس بملك  الحريه ش الحفناوى شارع:  بجهة ، صاج وتجاره افران شعله تصنيع ورشه عن

 ورشه عن 19584 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كاشف عطيه على نبيل عمر -  5

 الفتاح عبد حسنى رضا بملك البنزينه بجوار نعمان كفر:  بجهة ، الوميتال

 معدات تاجير عن 19537 برقم 20190801 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح شبل رافت نعمان -  6

 عامر ابو ابراهيم على نجالء بملك اتميده:  بجهة ، ثقيله

 حلويات تجارة عن 19567 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمود احمد وفاء -  7

 مراد محمود مصطفى زكريا بملك الحريه شارع:  بجهة ،

 و تعبئه عن 19594 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم العال عبد وجدى احمد -  8

 متولى السيد معتمد السعيد بملك القرشى ميت:  بجهة ، غذائيه مواد تغليف

)  كافيتريا عن 19563 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا عوض لطفى خالد -  9

 ابراهيم هللا عوض لطفى خالد احمد بملك المقدام كفر:  بجهة ،(  ساخنه و بارده مشروبات

 مصنع عن 19582 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نصر فرح غطاس فرح -  10

 عطيه سعد عارف بملك مطر داود كفر:  بجهة ، خيوط زوى

 مكتب عن 19595 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح محمد محمد عزيزه -  11

 هالل السعيد رشدى شوكت بملك7 الفرماوى ميت الناحيه داير:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 عن 19558 برقم 20190808 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران احمد سيد فضل لقمان احمد -  12

 صالح احمد سمير احمد بملك دقادوس النيل جسر شارع 60:  بجهة ، سيارات معرض

 مكتب عن 19574 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوز محمد محمد محمد احمد -  13

 العجوز محمد محمد محمد بملك بهيده كفر:  بجهة ،(  االنترنت و المجالت و الصحف اصدار عدا فيما)  اعالن و دعايه

 عن 19596 برقم 20190826 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحسينى محمد حسانين احمد -  14

 مصطفى محمد محمود بملك العزيز عبد بن عمر ش:  بجهة ، معادن تجاره

 عن 19605 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العال عبد ابراهيم رضا ابراهيم -  15

 يوسف على المهدى على بملك عويعه مصطفى ش:  بجهة ، ورق تحويل مصنع

 عن 19536 برقم 20190801 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عوض محمد احمد رزق -  16

 العزيز عبد مصطفى محمد بملك اتميده:  بجهة ، بلدى مخبز
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصنع عن 19545 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد جمال شيماء -  17

 على محمد الشحات السيد بملك يس محمود شارع:  بجهة ، اسطنبات و معادن تشكيل

 تجارة عن 19572 برقم 20190820 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عساف محمد على محمد نورا -  18

 على عطيه نبيه سعيد حاتم بملك الرحمانيه:  بجهة ، منزليه ادوات

 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى عطيه المغاورى عطيه المغاورى -  19

 المرسى عطيه المغاورى عطيه بملك اتميده:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 19593

 تجارة عن 19610 برقم 20190829 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين بهيج محمد احمد ابراهيم -  20

 عجينه احمد شريف بملك النيل جسر شارع دقادوس:  بجهة ، معادن و خرده

 عن 19568 برقم 20190819 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود محمد فارس ابراهيم -  21

 حطبه محمد فاروق احمد بملك الشافعى االمام:  بجهة ، خردة تجاره

 تشغيل عن 19597 برقم 20190826 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ المنعم عبد حافظ حسام -  22

 الدنديطى فاروق حسنين بملك طاحون ابو شارع الجزيره:  بجهة ،(  مفصالت)  معادن

 19598 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زامل السيد الصمد عبد العزيز عبد محمد -  23

 الصمد عبد العزيز عبد محمد بملك التوفيقى للرياح الشرقى الجسر:  بجهة ، صيدليه عن

 سحب عن 12295 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمامه محمد فرج محمد هيثم -  24

 حمامه محمد فرج محمد هيثم بملك الخزان شارع:  بجهة ، المعادن تشكيل و وتقطيع

 سحب عن 12295 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمامه محمد فرج محمد هيثم -  25

 العال ابو على محمد انتصار بملك الشافعى االمام شارع بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، المعادن تشكيل و وتقطيع

 مزرعه عن 19541 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره المتولى سعد طلعت -  26

 هللا جاد منصور العزيز عبد الفت بملك بهيده كفر:  بجهة ، حالبه مواشى

 عن 19561 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عميره ابو الدسوقى احمد احمد سمر -  27

 عميره ابو الدسوقى هللا عبد هللا عبد بملك النور كوم:  بجهة ، سيارات زيوت لتجاره محل

 عن 19557 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شداد اللطيف عبد على محمد هارون -  28

 الرازق عبد العزيز عبد عصام احمد بملك دقادوس:  بجهة ، بن مطحن

 عن 19580 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد ابوالعزم السيد محمد -  29

 فرغلى النبى عبد هدى بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، 6 المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 حسن

 تجارة عن 19600 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الحليم عبد محمد هللا عبد -  30

 يوسف الحليم عبد محمد عاطف بملك نعمان كفر:  بجهة ، البقاله

 عن 19606 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العال عبد ابراهيم رضا احمد -  31

 الموافى يوسف على المهدى على بملك الشونه ارض عويعه مصطفى شارع:  بجهة ، ومعادن صاج تجاره

 تجاره عن 19542 برقم 20190804 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان السيد طه انور محمد -  32

 دياب السيد سعد جمال بملك المنصوره ش:  بجهة ، دش مكونات

 عن 19560 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقار احمد الرازق عبد نشات محمد -  33

 الصقار الرازق عبد نشات بملك شرف رشدى الحاج منزل خلف سنفا:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سوبر عن 19575 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن عطيه صابر محمد -  34

 جبريل الفتاح عبد احمد خالد بملك سنتماى:  بجهة ، ماركت

 مكتب عن 19588 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدره دويدار احمد سيد عاطف -  35

 بدره دويدار احمد سيد محمد بملك سنفا:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 مكتب عن 19589 برقم 20190825 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد احمد وليد -  36

 محمد الحى عبد صبحى حنان بملك المقدام كفر:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 بقاله تجاره عن 19564 برقم 20190818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد مراد عطيه داليا -  37

 فرج ابراهيم متولى محمد بملك العزيز عبد بن عمر شارع:  بجهة ،

 تجاره عن 19566 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب الرازق عبد ربيع محمود -  38

 الدين حسام بملك المنصوره السيارات موقف امام يوليو23 شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 صديق الرازق عبد

 تجارة عن 19576 برقم 20190822 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عنانى حسن احمد -  39

 رفاعى جوده مجدى جوده بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 ، بلدى مخبز عن 19581 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شربى على السيد سعاد -  40

 جميل نجيب احمد وائل بملك هال:  بجهة

 عن 19608 برقم 20190829 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الفتاح عبد فتوح عيسى ادهم -  41

 احمد سيد محمد المنعم عبد ومصطفى ومحمد ومجدى وحموده اسعد بملك سرنجا كفر:  بجهة ، طوب مصنع

 ارز فراكة عن 19609 برقم 20190829 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم احمد سيد محمود احمد -  42

 عالم احمد سيد محمود سامى بملك دنديط:  بجهة ،

 تعبئه عن 19533 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد سيد محمد عمرو -  43

 حسنين احمد حلمى احمد بملك الشرقى البر بدر عزبه:  بجهة ، المنزليه االوانى وتوزيع

 زوى تجاره عن 19540 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم رزق اسعد رضا -  44

 رزق اسعد مجدى بملك مطر داود كفر:  بجهة ، خيوط

 تجاره عن 19547 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد حافظ الحليم عبد -  45

 الشافعى هللا عبد رضا بملك العز ميت كفر الناحيه داير ش:  بجهة ، مزارع ومستلزمات اعالف

 تجاره عن 19550 برقم 20190806 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمود حامد اسالم -  46

 على محمد محمود حامد بملك مقام سمبو:  بجهة ، حدايد

 عن 19556 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على ابراهيم سمير احمد -  47

 الشرقاوى على ابراهيم سمير بملك النور كوم:  بجهة ، اعالف تجاره

 عن 19562 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى محمد محمود رمضان ابراهيم -  48

 شريف احمد ذكيه بملك شهريار مطعم بجوار بورسعيد شارع:  بجهة ،( وبارده ساخنه مشروبات) كافتيريا

 عن 19539 برقم 20190801 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالى ابراهيم هللا عبد محمد احمد -  49

 فضل السعيد نبيل بملك راضى مصطفى بقاله بجوار البلد داير شارع بهيده كفر:  بجهة ، عطاره تجاره

 عن 19544 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيح عبد فرج عطيه صالح لولو -  50

 جرجس رزق كحيل فادى بملك يوسف ابراهيم كفر:  بجهة ، خيوط غزل مصنع
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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

 19549 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزوانيه موسى الحميد عبد المجيد عبد -  51

 حسين الدهب ابو صباح بملك حمامه فؤاد ش1:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 معمل عن 19579 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبع عزب محمد على محمد -  52

 المعطى عبد عزب محمد على بملك يعيش ميت:  بجهة ، البان

 لوازم تجاره عن 19552 برقم 20190806 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد السيد محمود على -  53

 الحميد عبد فوزى اميره بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، معمار

 تجارة عن 19570 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطل حامد محمد حامد محمد -  54

 البطل حامد محمد حامد بملك اتميده:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 19583 برقم 20190822 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمرى الشحات فوزى احمد -  55

 سليمان هللا عبد طارق بملك النور كوم:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 19534 برقم 20190801 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد رزق السعيد محمد -  56

 السيد رزق السعيد لطفى بملك نعمان كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 19548 برقم 20190805 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرماوى السباعى كرم محمد حسن -  57

 الخير ابو محمد السيد احمد بملك يوليو 26 شارع:  بجهة ،(  ساخنه و بارده)  مشروبات و كافيتريا

 تجاره عن 19551 برقم 20190806 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد عالء كريم -  58

 الوفا ابو صفاء بملك الخزان ش:  بجهة ، مجمده لحوم

 تجاره عن 19571 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين حسن رمضان عادل هبه -  59

 خضر السيد الفتوح ابو محمود بملك دنديط:  بجهة ، صناعيه منظفات

 تصنيع عن 19585 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض سالم نصيف سعاد -  60

 سالم عطيه سعد عارف بملك المحول بجوار مطر داود كفر:  بجهة ، خيوط زوى

 عن 19603 برقم 20190828 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو الحميد عبد محمد فؤاد احمد -  61

 محمد المعطى عبد الوهاب عبد محمد بملك اتميده:  بجهة ، خرده تجاره

 اتيليه عن 19538 برقم 20190801 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االرضى محمود على عالحسن -  62

 سعيد نصر احمد على بملك الصياد ارض:  بجهة ، عرائس وتجهيز

 عن 19543 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى احمد صديق حمدى احمد -  63

 البدوى احمد صديق حمدى بملك الحاجبى:  بجهة ، المونيوم و معادن تشكيل

 مزرعه عن 19578 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى على عيسى محمد -  64

 حموده عيسى على عيسى بملك ناجى ميت:  بجهة ، مواشى

 تجاره عن 19586 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشقر احمد احمد السيد -  65

 زكريا مختار بملك االول الكوبرى بجوار سرنجا كفر:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما بالتجزئه والمالبس الخردوات

 عثمان

 مكتب عن 19591 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت عيسى مؤسسه -  66

 عيسى متولى ابراهيم محمد بملك بشال:  بجهة ، مقاوالت

 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد العزيز عبد شكرى محمد مصطفى -  67

 اسماعيل محمد العزيز عبد شكرى محمد بملك محسن ميت:  بجهة ، مشويات مطعم عن 19599



 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 19602 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيدح الرحمن عبد على طلعت محمد -  68

 صيدح الرحمن عبد على طلعت  بملك اتميده:  بجهة ، موبيليات استورجى

 عن 19554 برقم 20190807 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم الشعراوى بيومى السيد متولى -  69

 احمد السيد اسنمح بملك  الحاجبى:  بجهة ، سيارات سمكرة ورشه

 19559 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الربه احمد محمد انور الدين جمال احمد -  70

 شريف متولى شريف هشام بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 مقاوالت عن 19569 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام محمد الغفار عبد نبيل -  71

 صالح مصطفى محمد ثناء بملك دقادوس نوال شارع:  بجهة ، مبانى صيانه ديكور و عامه

 مكتب عن 19535 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسن مامون هانى -  72

 عطيه حسن مامون حسن بملك القيطون:  بجهة ، خرسانيه مقاوالت

 عن 19573 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسون سليمان ابراهيم حلمى احمد -  73

 صالح احمد بملك سعيد بور ش من كامل مصطفى ش:  بجهة ، واالنترنت والمجالت الصحف اصدار فيماعدا واعالن دعايه مكتب

 محمد جابر

 عن 19546 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس احمد محمد متولى ياسر -  74

 عماره محمد محمد ام بملك سرنجا كفر:  بجهة ، بن مطحن

 تجاره عن 19587 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد على هللا عوض السيد احمد -  75

 محمد العزيز عبد سميره بملك جصغا:  بجهة ، مملحه اسماك

 19590 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  76

 محمد الجربى محمد سمير بملك الجوازات امام عرابى احمد ش:  بجهة ، تشطيبات مقاوالت مكتب عن

 19590 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  77

 محمد الجربى محمد سمير بملك الجوازات امام عرابى احمد ش:  بجهة ، تشطيبات مقاوالت مكتب عن

 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو حسان بهنسى محمد مصطفى -  78

 زيدان عباس محمد سميره بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 19592

 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه العال عبد محمد العال عبد محمد العال عبد -  79

 مصطفى محمد صالح انتصار بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب عن 19601

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فيما)  الغيار قطع و االحبار و الطباعه اجهزه توريد و تجارة  ،  شركة   شركاه و عوض الحق عبد احمد محب محمد شركه -  1

 و الطباعه اجهزه توريد و تجارة عن ، 19555 برقم 20190807 فى ،قيدت 250001.000   مالها ،رأس(   االنترنت عدا

 العليم عبد محمد الرازق عبد ورثه بملك امين السيد شارع:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما)  الغيار قطع و االحبار

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   19461:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخالق عبد نصر الجواد عبد شعبان   - 1

 التجاره التاجر العتزال القيد محم تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   7295:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد قطب حسني   - 2

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   2417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود خضيرى وفاء   - 3

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   3680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد الحافظ عبد اسماعيل محمود   - 4

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   16406:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عطيه مطر بطرس امير   - 5

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   3114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الحميد عبد حمدى سعاد   - 6

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   17133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوهرى حسن حسين عطيه احمد   - 7

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   1116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار محمد محمد السعيد   - 8

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   1116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار محمد محمد السعيد   - 9

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   16235:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عطوه محمد سعد محمد   - 10

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   4892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد سالمه على محفوظ   - 11

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   13166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد الحميد عبد نعيم صالح   - 12

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   17355:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان السيد محمد حمدى   - 13

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   1775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زكى عشماوى سحر   - 14

 التجاره العتزال القيد محو



 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

 تم   20190808 تاريخ وفى ،   19030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حطب السيد الدين سعد محمد السيد سعد   - 15

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   8684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر محمود محمود محمود   - 16

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   9817:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجم عنانى الفتوح ابو محمد عفاف   - 17

 نهائيا للتجارة التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   5862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعطى عبد الحى عبد السيد طارق   - 18

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   5862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعطى عبد الحى عبد السيد طارق   - 19

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   19247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حافظ مختار محمد سعد هند   - 20

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   2016:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه محمد العظيم عبد الرحمن عبد   - 21

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   8250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج ابراهيم متولى محمد احمد   - 22

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   11084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نعيم مصطفى الحى عبد السيد عمرو   - 23

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   17590:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشابورى السيد السيد مصطفى   - 24

 نهائيا للتجارة التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   5492:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عالم احمد سيد محمود سامى   - 25

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   7825:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فؤاد محمد جمال بثينه   - 26

 التجاره العتزال القيد محو

 تم   20190822 تاريخ وفى ،   13179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكمنورى هللا عبد الشافى عبد عثمان محمد   - 27

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190826 تاريخ وفى ،   11652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهابى السالم عبد الحميد عبد كمال   - 28

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   17175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتكامله للمقاوالت عيد   - 29

 التجاره العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   8346:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور محمد احمد سعيد   - 30

 المحل بهذا التجاره العتزال القيد محو تم

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   3166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغرباوى سليمان الهادى محمد ياسر   - 31

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات السيد زكريا   - 32

 التجاره التاجر العتزال القيد



 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

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   16803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى على جوده عنيات   - 33

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  14711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده تادرس موسى تادرس جون -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  19484 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ السيد على الدسوقى ثابت -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  12323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيكل فرج طه رياض محمد -  3

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  18341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدوى احمد الدسوقى ابراهيم السيد -  4

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  12816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد متولى العنين ابو محمد -  5

  جنيه  102000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  10882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى بيومى شفيق فاروق محمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  18293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد ابراهيم محمود عصام -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  13303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم على سالم محمد رضا -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  15677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيسى على هالل احمد على مصطفى -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  7966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار عليوة السيد محمود -  10

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  19533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد سيد محمد عمرو -  11

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

 تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  18780 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد الخالق عبد المنعم عبد حسن المنعم عبد -  12

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  15480 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجوهرى السيد فتحى محمد مجدى -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  19139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه حسن الوهاب عبد محمود -  14

  جنيه  200000.000، 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

 المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  19438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد سالم الوهاب عبد محمد -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  14716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد فتحى محمد على -  16

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

 رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  14716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدرى على الحميد عبد فتحى محمد على -  17

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190824 ، تاريخ وفي  16815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان جابر جالل احمد -  18

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  11615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غريب محمد هللا عبد ساهر -  19

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

 تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  15322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى محمد الحليم عبد العزيز عبد محمد -  20

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  17491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود سليمان محمد حلمى عمرو -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  11495 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدماصى مصطفى فؤاد مجدى -  22

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  19225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجوز هللا عبد مصطفى احمد محمد -  23

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال أسر تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  5521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطرس جرجس مرقص ماهر -  24

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

 المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  19604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباقى عبد محمود الباقى عبد شيماء -  25

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  15447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السباعى محمود مصطفى عباس وائل -  26

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

 تم  20190828 ، تاريخ وفي  19196 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرؤف عبد الوهاب عبد المصلحى احمد مصطفى -  27

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  11866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشعراوى على الخالق عبد عراقى اشرف -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  17626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغرباوى احمد زيد ابو عبده وليد -  29

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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 ديلتع تم 20190801 تاريخ وفي 19535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن مامون هانى -  1

  عطيه حسن مامون حسن بملك القيطون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح شبل رافت نعمان -  2

 عامر ابو ابراهيم على نجالء بملك اتميده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عوض محمد احمد رزق -  3

 العزيز عبد مصطفى محمد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االرضى محمود على عالحسن -  4

 سعيد نصر احمد على بملك الصياد ارض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى ابراهيم هللا عبد محمد احمد -  5

 فضل السعيد نبيل بملك راضى مصطفى بقاله بجوار البلد داير شارع بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد سيد محمد عمرو -  6

  حسنين احمد حلمى احمد بملك الشرقى البر بدر عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 19534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رزق السعيد محمد -  7

 السيد رزق السعيد لطفى بملك نعمان كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى احمد صديق حمدى احمد -  8

 البدوى احمد صديق حمدى بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد فرج عطيه صالح لولو -  9

 جرجس رزق كحيل فادى بملك يوسف ابراهيم كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 14363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنينه ابو حافظ السيد محمد -  10

   السيسى على الحميد عبد على بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رزق اسعد رضا -  11

  رزق اسعد مجدى بملك مطر داود كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره المتولى سعد طلعت -  12

  هللا جاد منصور العزيز عبد الفت بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد طه انور محمد -  13

 يابد السيد سعد جمال بملك المنصوره ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 14504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمود العزيز عبد رشا -  14

 عابدين طه محمد طه نصر بملك الجمله سوق شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 19548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرماوى السباعى كرم محمد حسن -  15

 الخير ابو محمد السيد احمد بملك يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 19549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزوانيه موسى الحميد عبد المجيد عبد -  16

  حسين الدهب ابو صباح بملك حمامه فؤاد ش1 ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد جمال شيماء -  17

 على محمد الشحات السيد بملك يس محمود شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 15806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الشافى عبد الجليل عبد نسمه -  18

 المنشاوى اسماعيل رجب/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 19547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد حافظ الحليم عبد -  19

  الشافعى هللا عبد رضا بملك العز ميت كفر الناحيه داير ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 19546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس احمد محمد متولى ياسر -  20

 عماره محمد محمد ام بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 19551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد عالء كريم -  21

 الوفا ابو صفاء بملك الخزان ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 19553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى شفيق مصطفى محمد -  22

 ابراهيم سعد اسامه بملك الجزيزه ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 19552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد السيد محمود على -  23

  الحميد عبد فوزى اميره بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل فرج طه رياض محمد -  24

 هيكل فرج طه رياض بملك الصالحين مسجد بجوار بشال غمر ميت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 19550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود حامد اسالم -  25

 على محمد محمود حامد بملك مقام سمبو ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربر مؤسسة -  26

  عطيه رضوان محمود رحاب بملك دماص

 تاريخ وفي 14123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربر السعيد المعطى عبد محمد احمد جعله و التجارى االسم تعديل تم -  27

  عطيه رضوان محمود رحاب بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 19556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على ابراهيم سمير احمد -  28

  الشرقاوى على ابراهيم سمير بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 19554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الشعراوى بيومى السيد متولى -  29

 احمد السيد محاسن بملك  الحاجبى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 19557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد اللطيف عبد على محمد هارون -  30

 الرازق عبد العزيز عبد عصام احمد بملك دقادوس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى العنين ابو محمد -  31

  نصير هللا عبد محمد حياه بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران احمد سيد فضل لقمان احمد -  32

 صالح احمد سمير احمد بملك دقادوس النيل جسر شارع 60 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربه احمد محمد انور الدين جمال احمد -  33

  شريف متولى شريف هشام بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار احمد الرازق عبد نشات محمد -  34

  الصقار الرازق عبد نشات بملك شرف رشدى الحاج منزل خلف سنفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 10882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى بيومى شفيق فاروق محمد -  35

 القبانى عطيه ابراهيم عوض/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 19064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه االدوات لتجاره ديوان -  36

 2019/01/01 من اعتبارا عناره صالح عمر زغلول هانى الى المالك اسم تعديل تم ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 19564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مراد عطيه داليا -  37

 فرج ابراهيم متولى محمد بملك العزيز عبد بن عمر شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 19562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى محمد محمود رمضان ابراهيم -  38

 شريف احمد ذكيه بملك شهريار مطعم بجوار بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 19563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عوض لطفى خالد -  39

 ابراهيم هللا عوض لطفى خالد احمد بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 19561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره ابو الدسوقى احمد احمد سمر -  40

  عميره ابو الدسوقى هللا عبد هللا عبد بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 19568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود محمد فارس ابراهيم -  41

  حطبه محمد فاروق احمد بملك الشافعى االمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 19569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمد الغفار عبد نبيل -  42

 صالح مصطفى محمد ثناء بملك دقادوس نوال شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 19566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الرازق عبد ربيع محمود -  43

  صديق الرازق عبد الدين حسام بملك المنصوره السيارات موقف امام يوليو23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190819 تاريخ وفي 19567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمود احمد وفاء -  44

 مراد محمود مصطفى زكريا بملك الحريه شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 19565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر الجوهرى ابراهيم محروس ابراهيم -  45

 حجر الجوهرى ابراهيم محروس بملك  الحريه ش الحفناوى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 19570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطل حامد محمد حامد محمد -  46

 البطل حامد محمد حامد بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 19572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساف محمد على محمد نورا -  47

 على عطيه نبيه سعيد حاتم بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 19571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين حسن رمضان عادل هبه -  48

  خضر السيد الفتوح ابو محمود بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 19573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسون سليمان ابراهيم حلمى احمد -  49

  محمد جابر صالح احمد بملك سعيد بور ش من كامل مصطفى ش ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 17587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد سبع ابو السيد العزيز عبد -  50

 سليمان السيد سبع ابو على الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 19575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عطيه صابر محمد -  51

 جبريل الفتاح عبد احمد خالد بملك سنتماى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 19574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد محمد محمد احمد -  52

 العجوز محمد محمد محمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عنانى حسن احمد -  53

 رفاعى جوده مجدى جوده بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر فرح غطاس فرح -  54

 عطيه سعد عارف بملك مطر داود كفر ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابوالعزم السيد محمد -  55

  حسن فرغلى النبى عبد هدى بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهابى احمد محمد مصطفى هانى -  56

   احمد سيد فوزى وداد بملك بغداد ش14 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض سالم نصيف سعاد -  57

 سالم عطيه سعد عارف بملك المحول بجوار مطر داود كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمرى الشحات فوزى احمد -  58

 سليمان هللا عبد طارق بملك النور كوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 16482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور العال ابو خيرى مهدى محمد -  59

 غراب محمد احمد على وايمن زيد ابو احمد جميل بملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر احمد احمد السيد -  60

 عثمان زكريا مختار بملك االول الكوبرى بجوار سرنجا كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاشف عطيه على نبيل عمر -  61

  الفتاح عبد حسنى رضا بملك البنزينه بجوار نعمان كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 16482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور العال ابو خيرى مهدى محمد -  62

 غراب محمد احمد على وايمن زيد ابو احمد جميل بملك بورسعيد ش بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على عيسى محمد -  63

 حموده عيسى على عيسى بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 19579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع عزب محمد على محمد -  64

 المعطى عبد عزب محمد على بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد على هللا عوض السيد احمد -  65

  محمد العزيز عبد سميره بملك جصغا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد احمد وليد -  66

 محمد الحى عبد صبحى حنان بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  67

 محمد الجربى محمد سمير بملك الجوازات امام عرابى احمد ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  68

 محمد الجربى محمد سمير بملك الجوازات امام عرابى احمد ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدره دويدار احمد سيد عاطف -  69

  بدره دويدار احمد سيد محمد بملك سنفا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد محمد عزيزه -  70

  هالل السعيد رشدى شوكت بملك7 الفرماوى ميت الناحيه داير ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحسينى محمد حسانين احمد -  71

 مصطفى محمد محمود بملك العزيز عبد بن عمر ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم العال عبد وجدى احمد -  72

 متولى السيد معتمد السعيد بملك القرشى 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ المنعم عبد حافظ حسام -  73

 الدنديطى فاروق حسنين بملك طاحون ابو شارع الجزيره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عطيه المغاورى عطيه المغاورى -  74

 المرسى عطيه المغاورى عطيه بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل السيد الصمد عبد العزيز عبد محمد -  75

 الصمد عبد العزيز عبد محمد بملك التوفيقى للرياح الشرقى الجسر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت عيسى مؤسسه -  76

 عيسى متولى ابراهيم محمد بملك بشال ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 19592    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو حسان بهنسى محمد مصطفى -  77

  زيدان عباس محمد سميره بملك بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190826 تاريخ وفي 19599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد العزيز عبد شكرى محمد مصطفى -  78

  اسماعيل محمد العزيز عبد شكرى محمد بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 19600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحليم عبد محمد هللا عبد -  79

 يوسف الحليم عبد محمد عاطف بملك نعمان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 19581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شربى على السيد سعاد -  80

 ( شربى على السيد سعاد)   بملكها ليكون المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 8346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  81

 2019/08/27 فى 2293 برقم تاشير بموجب 2019/07/08 فى 1834 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 المحل بهذا التجاره العتزال

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 19602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيدح الرحمن عبد على طلعت محمد -  82

 صيدح الرحمن عبد على طلعت  بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه محمد فرج محمد هيثم -  83

 حمامه محمد فرج محمد هيثم بملك الخزان شارع بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 5521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جرجس مرقص ماهر -  84

  عنانى فرج محمد احمد بملك بشال الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تم 20190828 تاريخ وفي 19601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه العال عبد محمد العال عبد محمد العال عبد -  85

 مصطفى محمد صالح انتصار بملك بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 19605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد ابراهيم رضا ابراهيم -  86

 يوسف على المهدى على بملك عويعه مصطفى ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 19606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد ابراهيم رضا احمد -  87

  الموافى يوسف على المهدى على بملك الشونه ارض عويعه مصطفى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 19603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو الحميد عبد محمد فؤاد احمد -  88

 محمد المعطى عبد الوهاب عبد محمد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه محمد فرج محمد هيثم -  89

 حمامه محمد فرج محمد هيثم بملك الخزان شارع ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه محمد فرج محمد هيثم -  90

 العال ابو على محمد انتصار بملك الشافعى االمام شارع بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 19610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين بهيج محمد احمد ابراهيم -  91

 عجينه احمد شريف بملك النيل جسر شارع دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 19609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد سيد محمود احمد -  92

 عالم احمد سيد محمود سامى بملك دنديط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 19608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الفتاح عبد فتوح عيسى ادهم -  93

  احمد سيد محمد المنعم عبد ومصطفى ومحمد ومجدى وحموده اسعد بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 19607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العزب متولى بيومى هشام -  94

  حجازى العزب متولى بيومى بملك الجزيره ارض ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل فرج طه رياض محمد -  1

 (قمامه جمع) بيئيه خدمات مكتب الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى العنين ابو محمد -  2

 2017/6/1 من اعتبارا موبيالت تجاره الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 13541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى ابراهيم يوسف احمد امل -  3

 االستيراد/   نشاط حذف تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 10882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى بيومى شفيق فاروق محمد -  4

 من اعتبارا صاج تجارة و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما تصدير و استيراد مكتب نشاط اضافه تم:  التأشير

2018/01/01 

،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 17945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات زجاج لتشكيل الجميلى مصنع -  5

 تصدير/   نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد ابراهيم السيد محمد -  6

 بناء مواد نقل/  نشاط اضافه تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد سبع ابو السيد العزيز عبد -  7

 مواشى تربيه مزرعه الى النشاط تعديل تم:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 17769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض المرسى حامد احمد اخالص -  8

 2016/05/10/  الى النشاط بدايه تاريخ تعديل تم:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 19540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رزق اسعد رضا -  9

 خيوط زوى مصنع الى النشاط مسمى تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 5521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جرجس مرقص ماهر -  10

 شمسيه نظارات تجاره الى النشاط تعديل:  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

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 15447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى محمود مصطفى عباس وائل -  11

 2019/8/1 من اعتبارا وتصدير استيراد نشاط اضافه:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رزق السعيد محمد -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى احمد صديق حمدى احمد -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 19558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران احمد سيد فضل لقمان احمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 19567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمود احمد وفاء -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت عيسى مؤسسه -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 19551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد عالء كريم -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 19553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى شفيق مصطفى محمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاشف عطيه على نبيل عمر -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد ابراهيم رضا احمد -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد حافظ الحليم عبد -  10

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 19562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى محمد محمود رمضان ابراهيم -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 19563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عوض لطفى خالد -  12

 خاص: التأشير فوص

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 16482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور العال ابو خيرى مهدى محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 19610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين بهيج محمد احمد ابراهيم -  14

 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

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 19559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربه احمد محمد انور الدين جمال احمد -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 19566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الرازق عبد ربيع محمود -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمرى الشحات فوزى احمد -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 12295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه محمد فرج محمد هيثم -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عوض محمد احمد رزق -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد جمال شيماء -  20

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 19560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار احمد الرازق عبد نشات محمد -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 19569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمد الغفار عبد نبيل -  22

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عطيه المغاورى عطيه المغاورى -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل السيد الصمد عبد العزيز عبد محمد -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رزق اسعد رضا -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره المتولى سعد طلعت -  26

 خاص: شيرالتأ

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 19550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود حامد اسالم -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابوالعزم السيد محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم العال عبد وجدى احمد -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ المنعم عبد حافظ حسام -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 19609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد سيد محمود احمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح شبل رافت نعمان -  32

 خاص: التأشير



 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 تم20190804 تاريخ وفي 19544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد فرج عطيه صالح لولو -  33

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهابى احمد محمد مصطفى هانى -  34

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الجربى محمد سمير صالح -  36

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 19600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحليم عبد محمد هللا عبد -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على ابراهيم سمير احمد -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 19573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسون سليمان ابراهيم حلمى احمد -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض سالم نصيف سعاد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد احمد وليد -  41

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه العال عبد محمد العال عبد محمد العال عبد -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن مامون هانى -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد طه انور محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 19568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود محمد فارس ابراهيم -  45

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 19575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عطيه صابر محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 19608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الفتاح عبد فتوح عيسى ادهم -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 19574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد محمد محمد احمد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عنانى حسن احمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر فرح غطاس فرح -  50

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 19607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العزب متولى بيومى هشام -  51

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرماوى السباعى كرم محمد حسن -  52

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزوانيه موسى الحميد عبد المجيد عبد -  53

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 19561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره ابو الدسوقى احمد احمد سمر -  54

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد محمد عزيزه -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحسينى محمد حسانين احمد -  56

 خاص: يرالتأش وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدره دويدار احمد سيد عاطف -  57

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيدح الرحمن عبد على طلعت محمد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 19552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد السيد محمود على -  59

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد اللطيف عبد على محمد هارون -  60

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 19592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو حسان بهنسى محمد مصطفى -  61

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم20190826 تاريخ وفي 19599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد العزيز عبد شكرى محمد مصطفى -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد ابراهيم رضا ابراهيم -  63

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االرضى محمود على عالحسن -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى ابراهيم هللا عبد محمد احمد -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 19564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مراد عطيه داليا -  66

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 19565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر الجوهرى ابراهيم محروس ابراهيم -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على عيسى محمد -  68

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع عزب محمد على محمد -  69

 خاص: التأشير وصف

،  كةالشر نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الشعراوى بيومى السيد متولى -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 19571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين حسن رمضان عادل هبه -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد على هللا عوض السيد احمد -  72

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو الحميد عبد محمد فؤاد احمد -  73

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 19533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد سيد محمد عمرو -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس احمد محمد متولى ياسر -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 19570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطل حامد محمد حامد محمد -  76

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 19572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساف محمد على محمد نورا -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 19586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر احمد احمد السيد -  78

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للمقاوالت سليم مكتب: الى 17964 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  1

   وير سوفت الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 12816 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  2

 الصابرين تجاريه سمه اضافه تم: الى 10882 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190815:  تاريخ فى  ،  -  3

   المعادن تشكيل و تشغيل و الصاج تجاره و التصدير و لالستيراد

   كوفى اسبرس تجاريه اضافه تم: الى 19546 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  4



 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

 فرسان/  الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 19351 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  5

   التوريدات و للتجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13541   برقم    20190815:  تاريخ ،   االلفى ابراهيم يوسف احمد محمد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   12883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و الفتوح ابو محمد شريف شركة   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه فض تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   2242:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الجوهرى رمضان هانى   - 2

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20190826 تاريخ وفى ،   1856:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و الكريم عبد حامد الدين جمال   - 3

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

   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

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190821،   تاريخ وفي 18899، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و الدهشان السيد التهامى محمود احمد شركه -  1

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

 تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 19316، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكها و همام محمد هللا عبد وفاء شركه -  2

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

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 4900، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مدكور محمد رؤف اسامه -  3

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 17539، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاها و حجازى محمود المنعم عبد تهانى - القاضى صالح احمد ورثة شركة -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 17539، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و القاضى صالح احمد تامر القاضى صالح احمد ورثه شركه -  5

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190828،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  1

 الحطاب السيد ابراهيم احمد بملك الحطاب بعزبه هالل حوض 21 بالعنوان 2 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، كتهوشري شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  2

 الحطاب السيد ابراهيم احمد بملك الحطاب بعزبه هالل حوض 21 بالعنوان 2 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  3

 الحطاب السيد ابراهيم احمد بملك الحطاب بعزبه هالل حوض 21 بالعنوان 2 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  4

 الحطاب السيد ابراهيم احمد بملك الحطاب بعزبه هالل حوض 21 بالعنوان 2 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  5

 ابراهيم الباقى عبد عاطف بملك بنها غمر ميت طريق الكبرى صهرجت بالعنوان 1 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الباقى عبد

 تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  6

 الباقى عبد عاطف بملك بنها غمر ميت طريق الكبرى صهرجت بالعنوان 1 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الباقى عبد ابراهيم

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  7

 ابراهيم الباقى عبد عاطف بملك بنها غمر ميت طريق الكبرى صهرجت بالعنوان 1 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الباقى عبد



 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

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 5497    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  8

 براهيما الباقى عبد عاطف بملك بنها غمر ميت طريق الكبرى صهرجت بالعنوان 1 فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الباقى عبد

 18046    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و التوريدات و العقارى االستثمار و التسويق و للمقاوالت محب محمد -  9

 الثالث الدور 11 رقم شقه 10 رقم عقار بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي

 15179 برقم قيد و 2019/08/26 فى 1982 برقم اودع رمضان من العاشر االردنيه منطقه

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تغليف و تعبئه االت و معدات توريدات/  نشاط اضافه تم  تضامن شركة ، شريكه و الدهشان السيد التهامى محمود احمد شركه -  1

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 18899   برقم قيدها سبق  ، عامه توريدات تحت تندرج

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمود عادل  شركه: الى 7663 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه احمد سيد احمد

 السمه تعديل تم: الى 16033 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190821:  تاريخ فى  ،  -  2

 الجاهزه للمالبس بيربل/  الى التجاريه

 احمد ورثه شركه: الى 17539 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190828:  تاريخ فى  ،  -  3

 شركاه و القاضى صالح احمد تامر القاضى صالح

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد سيد احمد محمود عادل -  1

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد سيد احمد محمود عادل -  2

   برقم    20190801:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  تضامن شركة  خطابى احمد سيد ابراهيم محمد امال -  3

7663 

   برقم    20190801:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  تضامن شركة  خطابى احمد سيد ابراهيم محمد امال -  4

7663 

 والتوقيع االداره وتعديل بالشركه متضامن شريك دخوله تم  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد سيد احمد محمود عادل -  5

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، منفردا الشريك لهذا وجعلها

 والتوقيع االداره وتعديل بالشركه متضامن شريك دخوله تم  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد سيد احمد محمود عادل -  6

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، منفردا الشريك لهذا وجعلها

 االداره وتعديل بالشركه متضامن شريك دخوله تم  شريك و مدير  تضامن شركة  خطابى احمد سيد ابراهيم محمد امال -  7

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، منفردا الشريك لهذا وجعلها والتوقيع

 االداره وتعديل بالشركه متضامن شريك دخوله تم  شريك و مدير  تضامن شركة  خطابى احمد سيد ابراهيم محمد امال -  8

 7663   برقم    20190801:  تاريخ ، منفردا الشريك لهذا وجعلها والتوقيع

 فتح و البنوك مع التعامل حق له الشركه مدير الختصاصات يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  همام محمد هللا عبد وفاء -  9

 19316   برقم    20190825:  تاريخ ، الشركه باسم الشراء و البيع و الرهن و االقتراض و الحسابات

 و متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى احمد صالح احمد تامر -  10

 جميع امام تمثيلها و منفردا الشركه عن التوقيع و االداره حق حده و له و منفردا الشريك لهذا جعلها و التوقيع و االداره تعديل

 امام الشركه باسم التعامل حق له و االفراد و البنوك و الهيئات و المؤسسات و االهليه و االداريه و القضائيه و الحكوميه الجهات

 ، اجر بدون ذلك و غيرهم و المحاسبين و المحاميين من الغير توكيل حق له و الشركه باسم مستحقات اى ايداع و صرف و البنوك

 17539   برقم    20190828:  تاريخ

 و متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى احمد صالح احمد تامر -  11

 جميع امام تمثيلها و منفردا الشركه عن التوقيع و االداره حق حده و له و منفردا الشريك لهذا جعلها و التوقيع و االداره تعديل

 امام الشركه باسم التعامل حق له و االفراد و البنوك و الهيئات و المؤسسات و االهليه و االداريه و القضائيه و الحكوميه الجهات

 ، اجر بدون ذلك و غيرهم و المحاسبين و المحاميين من الغير توكيل حق له و الشركه باسم مستحقات اى ايداع و صرف و البنوك

 17539   برقم    20190828:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190806:  تاريخ ، بسيطة توصية وقيعت على مصدق  بسيطة توصية  شريكه و الفتوح ابو محمد شريف شركة -  1

12883 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  2

 5497   برقم

    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  3

 5497   برقم

    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  4

 5497   برقم

    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته شرعان اسماعيل عطيه احمد شركة -  5

 5497   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7295   برقم    20190801:  تاريخ ، 2115  2014/4/17 حتى سارى  محمد السيد قطب حسني -  1

 7295   برقم    20190801:  تاريخ ، 2116  2019/4/17 حتى سارى  محمد السيد قطب حسني -  2

 7295   برقم    20190801:  تاريخ ، 2117  2024/4/17 حتى سارى  محمد السيد قطب حسني -  3

 2417   برقم    20190801:  تاريخ ، 2103  2014/2/23 حتى سارى  محمد محمود خضيرى وفاء -  4

 2417   برقم    20190801:  تاريخ ، 2104  2019/2/23 حتى سارى  محمد محمود خضيرى وفاء -  5

 2417   برقم    20190801:  تاريخ ، 2105  2024/2/23 حتى سارى  محمد محمود خضيرى وفاء -  6

 10044   برقم    20190801:  تاريخ ، 2106  2023/11/26 حتى سارى  الفوال السيد محمد رفعت -  7

 3680   برقم    20190801:  تاريخ ، 2112  2009/11/27 حتى سارى  السيد الحافظ عبد اسماعيل ودمحم -  8

 3680   برقم    20190801:  تاريخ ، 2113  2014/11/27 حتى سارى  السيد الحافظ عبد اسماعيل محمود -  9

 3680   برقم    20190801:  تاريخ ، 2114  2019/11/27 حتى سارى  السيد الحافظ عبد اسماعيل محمود -  10

 10222   برقم    20190801:  تاريخ ، 2102  2024/03/17 حتى سارى  الشحات عيطه ابو فتحى فرحات -  11

 12377   برقم    20190804:  تاريخ ، 2120  2022/10/8 حتى سارى  النصر ابو ابراهيم محمد محمد ممدوح -  12

 3114   برقم    20190804:  تاريخ ، 2123  2014/07/18 حتى سارى  براهيما الحميد عبد حمدى سعاد -  13

 3114   برقم    20190804:  تاريخ ، 2124  2019/07/18 حتى سارى  ابراهيم الحميد عبد حمدى سعاد -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 3114   برقم    20190804:  تاريخ ، 2125  2024/07/18 حتى سارى  ابراهيم الحميد عبد حمدى سعاد -  15

 12981   برقم    20190804:  تاريخ ، 2133  2023/9/19 حتى سارىة  الخولى على محمود عزت محمد -  16

 1116   برقم    20190805:  تاريخ ، 2143  2013/06/10 حتى سارى  نصار محمد محمد السعيد -  17

 1116   برقم    20190805:  تاريخ ، 2144  2018/06/10 حتى سارى  نصار محمد محمد السعيد -  18

 1116   برقم    20190805:  تاريخ ، 2145  2023/06/10 حتى سارى  نصار محمد محمد السعيد -  19

 483   برقم    20190805:  تاريخ ، 2142  2022/5/2 حتى سارى  المقات على محمد مرتضى -  20

 1116   برقم    20190805:  تاريخ ، 2146  2014/12/26 حتى سارى  نصار محمد محمد السعيد -  21

 1116   برقم    20190805:  تاريخ ، 2147  2019/12/26 حتى سارى  نصار محمد محمد السعيد -  22

 12323   برقم    20190806:  تاريخ ، 2155  2022/9/2 حتى سارى  هيكل فرج طه رياض محمد -  23

 13166   برقم    20190806:  تاريخ ، 2154  2023/12/31 حتى سارى  الحميد عبد الحميد عبد نعيم صالح -  24

 7446   برقم    20190807:  تاريخ ، 2171  2024/07/20 حتى سارى  الجندى رضوان محمد محمد احمد -  25

 1775   برقم    20190807:  تاريخ ، 2162  2008/11/09 حتى سارى  زكى عشماوى سحر -  26

 1775   برقم    20190807:  تاريخ ، 2163  2013/11/09 حتى سارى  زكى عشماوى سحر -  27

 1775   برقم    20190807:  تاريخ ، 2164  2018/11/09 حتى سارى  زكى عشماوى سحر -  28

 1775   برقم    20190807:  تاريخ ، 2165  2023/11/09 حتى سارى  زكى عشماوى سحر -  29

 8886   برقم    20190807:  تاريخ ، 2172  2024/08/14 حتى سارى  الجندى رضوان محمد محمد -  30

 12816   برقم    20190807:  تاريخ ، 2168  2023/5/28 حتى سارى  محمد متولى العنين ابو محمد -  31

 9602   برقم    20190818:  تاريخ ، 2187  2018/1/14 حتى سارى  سليم موسى محمد احمد هانى -  32

 9602   برقم    20190818:  تاريخ ، 2188  2023/1/14 حتى سارى  سليم موسى محمد احمد هانى -  33

 13416   برقم    20190818:  تاريخ ، 2195  2024/05/25  حتى سارى  الحسنى محمد محمد محمود الفتاح عبد -  34

 8684   برقم    20190818:  تاريخ ، 2194  2021/8/17 حتى سارى  عمر محمود محمود محمود -  35

 9817   برقم    20190818:  تاريخ ، 2185  2018/6/5 حتى سارى  نجم عنانى الفتوح ابو محمد عفاف -  36

 9817   برقم    20190818:  تاريخ ، 2186  2023/6/5 حتى سارى  نجم عنانى الفتوح ابو محمد عفاف -  37

 9976   برقم    20190819:  تاريخ ، 2208  2023/10/05 حتى سارى  عبيد عليوه العزيز عبد صابر هشام -  38

 12219   برقم    20190819:  تاريخ ، 2202  2022/06/12 حتى سارى  الليمونى السعيد سعد احمد -  39

 2293   برقم    20190819:  تاريخ ، 2198  2024/03/07 حتى سارى  شلبى العزيز عبد حامد مجدى -  40
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 5862   برقم    20190820:  تاريخ ، 2220  2018/09/08 حتى سارى  المعطى عبد الحى عبد السيد طارق -  42



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5862   برقم    20190820:  تاريخ ، 2221  2023/09/08 حتى سارى  المعطى عبد الحى عبد السيد طارق -  43
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 2016   برقم    20190820:  تاريخ ، 2214  2023/12/6 حتى سارى  طه محمد العظيم عبد الرحمن عبد -  45

 5862   برقم    20190820:  تاريخ ، 2218  2017/01/08 حتى سارى  المعطى عبد الحى عبد السيد طارق -  46
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   برقم    20190820:  تاريخ ، 2210  2024/08/11 حتى سارى  التصدير و لألستيراد مطر مصطفى محمد مؤسسة -  48

13558 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 2210  2024/08/11 حتى سارى  التصدير و لألستيراد مطر مصطفى محمد مؤسسة -  49

13558 
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 11615   برقم    20190825:  تاريخ ، 2260  2021/5/30 حتى سارى  غريب محمد هللا عبد ساهر -  56
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 9383   برقم    20190826:  تاريخ ، 2278  2022/07/26 حتى سارى  شنديه على عليوه السيد عليوه احمد -  59
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 3166   برقم    20190827:  تاريخ ، 2299  2019/8/3 حتى سارى  الغرباوى سليمان دىالها محمد ياسر -  62

 3166   برقم    20190827:  تاريخ ، 2300  2024/8/3 حتى سارى  الغرباوى سليمان الهادى محمد ياسر -  63
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 10315   برقم    20190827:  تاريخ ، 2298  2024/5/18 حتى سارى  امان محمد زكى محسوب هانى -  68

 10410   برقم    20190827:  تاريخ ، 2295  2024/7/5 حتى سارى  فهمى يوسف فهمى سامح -  69



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5521   برقم    20190828:  تاريخ ، 2301  2011/8/12 حتى سارى  بطرس جرجس مرقص ماهر -  70

 5521   برقم    20190828:  تاريخ ، 2302  2016/8/12 حتى سارى  بطرس جرجس مرقص ماهر -  71

 5521   برقم    20190828:  تاريخ ، 2303  2021/8/12 حتى سارى  بطرس جرجس مرقص ماهر -  72

 8954   برقم    20190828:  تاريخ ، 2311  2021/12/7 حتى سارى  محجوب مأمون البارى عبد محمد -  73

 2976   برقم    20190828:  تاريخ ، 2309  2024/6/15 حتى سارى  زايد المرسى ابراهيم الفتاح عبد -  74

 13135   برقم    20190829:  تاريخ ، 2323  2023/12/10 حتى سارى  عثمان ابراهيم محمد اشرف -  75

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3158   برقم    20190804:  تاريخ ، 2121  2024/08/01 حتى سارى  شركاه و الشامى العظيم عبد محمد شركه -  1

 12883   برقم    20190806:  تاريخ ، 2149  2023/07/07 حتى سارى  شريكه و الفتوح ابو محمد شريف شركة -  2

 2242   برقم    20190808:  تاريخ ، 2176  2014/01/28 حتى سارى  شريكه و الجوهرى رمضان هانى -  3

 2242   برقم    20190808:  تاريخ ، 2177  2019/01/28 حتى سارى  شريكه و الجوهرى رمضان هانى -  4

 2242   برقم    20190808:  تاريخ ، 2178  2024/01/28 حتى سارى  شريكه و الجوهرى رمضان هانى -  5

 1973   برقم    20190820:  تاريخ ، 2216  2023/11/29 حتى سارى  شركاه و الصاوى محمود على محمد شركة -  6

 1856   برقم    20190826:  تاريخ ، 2279  2008/11/19 حتى سارى  شركاه و الكريم عبد حامد الدين جمال -  7

 1856   برقم    20190826:  تاريخ ، 2280  2013/11/19 حتى سارى  شركاه و الكريم عبد حامد الدين جمال -  8

 1856   برقم    20190826:  تاريخ ، 2281  2018/11/19 حتى سارى  شركاه و الكريم عبد حامد الدين جمال -  9

 1856   برقم    20190826:  تاريخ ، 2282  2023/11/19 حتى سارى  شركاه و الكريم عبد حامد الدين جمال -  10

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


