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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العمال مكتب عن 8575 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن عبدهللا محمد -  1

 حسن عبدهللا نادر/ بملك طاميه مركز عفيفى ع:  بجهة ، العامه المقاوالت

 مقاوالت مكتب عن 8587 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حرب حسين ربيع -  2

 حرب حسين محمود/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، عموميه

 بلدى مخبز عن 8588 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دسوقى عبدالتواب محمد -  3

 اوهام، دسوقى التواب عبد صفاء،  منى،  احكام،  محمود،  احمد،  دسوقى،  صبرى/ بملك سنورس مركز القبليه سنهور:  بجهة ،

 محمد مصطفى

 ، البقاله تجارة عن 8573 برقم 20190808 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن كمال يحى -  4

 محمود حسن كمال/ بملك طاميه مركز سرسنا:  بجهة

 استصالح عن 6258 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا سالم الصابر عاطف -  5

 الصابر عاطف محمد/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة:  بجهة ، زراعى واستثمار اراضى

 تربية حظيرة عن 8585 برقم 20190827 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو ميهوب على محمد -  6

 بكر ابو ميهوب على/ بملك طاميه مركز فرقص:  بجهة ، مواشى

 عامه صيدليه عن 8586 برقم 20190827 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم دسوقى عيد محمود -  7

 القوى عبد صالح محمد/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة:  بجهة ، االدويه لبيع

 ، فينو مخبز عن 8561 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مفتاح عوض وجيه -  8

 فوزى مراد مينا/ بملك سنورس مركز الجندى شارع:  بجهة

 مكتب عن 8569 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود رمضان -  9

 محمود محمد محمود/ بملك طاميه بندر الكورنيش شارع:  بجهة ، العموميه المقاوالت العمال

 حظيرة عن 8570 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يسين ينحس محمود -  10

 محمد يسين حسين محمود/ملك-طاميه مركز- صاوى معصرة:  بجهة ، مواشى تربية

 خردوات تجارة عن 8567 برقم 20190805 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل مفتاح عبيرمحمد -  11

 جبريل مفتاح محمد/ بملك طاميه مركز فانوس زكى احمد عزبة:  بجهة ،

 مكتب عن 8562 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد ميزارعبدالصادق عابد -  12

 عيد عبدالصادق ميزار/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة عبدالعظيم عزبة:  بجهة ، عامه مقاوالت

 ورشة عن 8590 برقم 20190829 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد امين عامرشحاته -  13

 محمد عبدالستار عبدالسالم/ بملك طاميه مركز المظاطلى بعبش عزبة:  بجهة ، حداده

 معرض عن 8591 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مساعد محمد حلمى ياسر -  14

 حميده حلمى صالح/ بملك طاميه مركز رشوان قصر المسالت قرية:  بجهة ، السيارات لتجارة

 حظيرة عن 8576 برقم 20190815 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد منشاوى السيد ناصر -  15

 اسماعيل شعبان محمود/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، مواشى تربية
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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 العمال مكتب عن 8584 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح صديق على هانى -  16

/ بملك طاميه بندر الباطن حفر:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعة عدا فيما االستيراد

 صديق على اشرف

 ، مطعم عن 8571 برقم 20190806 فى قيد ، 11000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد معبد عماد احمد -  17

 طنيوس فتحى ماجده/ بملك طاميه بندر المرور مساكن:  بجهة

 عن 8495 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد رضوان محمود احمد محمود -  18

 طاميه مركز اوشيم كوم الصناعيه المنطقه 2 قطاع الثانيه المرحله144 القطعه:  بجهة ، وسمنه نباتيه زيوت مصنع

 مكتب عن 8566 برقم 20190804 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عوض احمد حربى -  19

 احمد حربى عبدالمنعم/ بملك طاميه مركز يزفا عزبة:  بجهة ، مقاوالت

 تجارة عن 8564 برقم 20190804 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى فوزى عبدالمنعم محمد -  20

 محمد حمدان محمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة ، والبطاريات االطارات

 مواد تجارة عن 8568 برقم 20190805 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على انور سيد محمود -  21

 على انور مختار/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، فاخر ودقيق غذائيه

 ادوات تجارة عن 8563 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بحيرى محمد شريف -  22

 زيد ابو محمد سليمان فراج/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة الحجاره عزبة:  بجهة ، صحيه

 ادوات تجارة عن 8589 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدهللا سيد محمد -  23

 محمد هالل احمد/بملك- سنورس مركز- الحريه ش:  بجهة ، صحية

 مكتب عن 8578 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد سيد محمد -  24

 مصطفى محمد سيد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 نقل مكتب عن 8579 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرازق محمد اسامه -  25

 رضوان محمد صفاء/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 مستودع عن 8580 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد عبدهللا رمضان -  26

 جمعه خميس حسين/ بملك سنورس مركز البحريه سنهور الجباليه عزبة:  بجهة ،( بوتاجاز)غاز

 توريدات عن 8583 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالفتاح صوفى مسعود -  27

 مرعى صاوى يونس/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة الفهميه:  بجهة ، سكيب الالند واعمال الزينه نباتات

 محمول خدمات عن 8565 برقم 20190804 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شقلوف فايد احمد ربيع -  28

 زيد ابو جوده رضا/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 8581 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عبدالعزيز هاشم سيد -  29

 عبدالجواد كامل احمد/ بملك طاميه مركز العزيزيه:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل

 نقل مكتب عن 8577 برقم 20190818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدهللا رمضان عبدهللا -  30

 خليل عبدهللا رمضان/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 ، حداده ورشة عن 8582 برقم 20190822 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان محمد سيد -  31

 محمد شعبان محمد/ بملك طاميه بندر الصناعيه المدينه 19 ورشه 49 عماره:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد رىالتجا السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   3986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد روبى وليد   - 1

 نهائيا التجاره

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   3986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد روبى وليد   - 2

 الرئيسى المحل لشطب

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   5322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محفوظ عبدالتواب حمدى زينب   - 3

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   5829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال محمد شعبان محمد   - 4

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   7743:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحافظ حسن جمعه عوض   - 5

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   1764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا لطف ابراهيم سمير   - 6

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   2383:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد احمد محمود   - 7

 للوفاه التجاره

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   6807:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رياض الفتاح عبد الحميد عبد حمدا   - 8

 االول الرئيسى المحل لشطب شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   6807:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رياض عبدالفتاح عبدالحميد احمد   - 9

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   4491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق ميزار محمد محمود   - 10

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   4491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق ميزار محمد محمود   - 11

 الرئيسى المحل لشطب شطب
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  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   7238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على على بكر ابو احمد   - 12

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   3744:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض هللا عوض عطيه تريزه   - 13

 نهائيا التجاره تركها  السجل

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   5438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالحليم رشاد سناء   - 14

 نهائيا التجاره تركها  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   6505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد كامل محسن عالء   - 15

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   6995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطاوع السيد رمضان زوزو   - 16

 نهائيا التجاره تركها

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى سيد ربيع صالح   - 17

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   5549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد ربيع احمد السيد   - 18

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  7384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم سالم حسين عمر -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  7892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد محمد مصطفى عالء -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  2934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم محمود احمد عامر -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  3894 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد حلمى اشرف -  4

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  6948 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مرجاوى المنعم عبد احمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  8567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبريل مفتاح عبيرمحمد -  6

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  7809 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسين محمد احمد -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 8561    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، عوض مفتاح عوض وجيه -  1

 فوزى مراد مينا/ بملك سنورس مركز الجندى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 8562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ميزارعبدالصادق عابد -  2

 عيد عبدالصادق ميزار/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة عبدالعظيم عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد رضوان محمود احمد محمود -  3

  طاميه مركز اوشيم كوم الصناعيه المنطقه 2 قطاع الثانيه المرحله144 القطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى فوزى عبدالمنعم محمد -  4

 محمد حمدان محمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمود احمد محمود -  5

 (وسمنه نباتيه زيوت مصنع) ونشاطه 2 قطاع الثانيه المرحله 144 القطعه اوشيم كوم بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقلوف فايد احمد ربيع -  6

 زيد ابو جوده رضا/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عوض احمد حربى -  7

 احمد حربى عبدالمنعم/ بملك طاميه مركز فايز عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بحيرى محمد شريف -  8

 زيد ابو محمد سليمان فراج/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة الحجاره عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  نوانالع تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 8567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مفتاح عبيرمحمد -  9

 جبريل مفتاح محمد/ بملك طاميه مركز فانوس زكى احمد عزبة ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 8568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انور سيد محمود -  10

 على انور مختار/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 8570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يسين حسين محمود -  11

 محمد يسين حسين محمود/ملك-طاميه مركز- صاوى معصرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 8569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود رمضان -  12

 محمود محمد محمود/ بملك طاميه بندر الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 8571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد معبد عماد احمد -  13

 طنيوس فتحى ماجده/ بملك طاميه بندر المرور مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 8318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل سعد عطا ايزيس -  14

  عبدالسالم على جمعه محمد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 8573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن كمال يحى -  15

 محمود حسن كمال/ بملك طاميه مركز سرسنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 6258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا سالم الصابر عاطف -  16

 اراضى استصالح ونشاطه سالم الصابر عاطف محمد/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 عقارى واستثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 6258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا سالم الصابر عاطف -  17

 الصابر عاطف محمد/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 8576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد منشاوى السيد ناصر -  18

 اسماعيل شعبان محمود/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 8575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عبدهللا محمد -  19

 حسن عبدهللا نادر/ بملك طاميه مركز عفيفى ع ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 8577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدهللا رمضان عبدهللا -  20

 خليل عبدهللا رمضان/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 8579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق محمد اسامه -  21

 رضوان محمد صفاء/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 8578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد سيد محمد -  22

 مصطفى محمد سيد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 8581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالعزيز هاشم سيد -  23

 عبدالجواد كامل احمد/ بملك طاميه مركز العزيزيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 8580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدهللا رمضان -  24

  جمعه خميس حسين/ بملك سنورس مركز البحريه سنهور الجباليه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 8582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان محمد سيد -  25

 محمد شعبان محمد/ بملك طاميه بندر الصناعيه المدينه 19 ورشه 49 عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 8583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفتاح صوفى مسعود -  26

 مرعى صاوى يونس/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة الفهميه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 8584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح صديق لىع هانى -  27

 صديق على اشرف/ بملك طاميه بندر الباطن حفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 8585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو ميهوب على محمد -  28

 بكر ابو ميهوب على/ بملك طاميه مركز فرقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 8587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حرب حسين ربيع -  29

  حرب حسين محمود/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 8586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم دسوقى عيد محمود -  30

 القوى عبد صالح محمد/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 8588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على دسوقى عبدالتواب محمد -  31

 دسوقى التواب عبد صفاء،  منى،  احكام،  محمود،  احمد،  دسوقى،  صبرى/ بملك سنورس مركز القبليه سنهور ،:   الـتأشير

 محمد مصطفى اوهام،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 8591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مساعد محمد حلمى ياسر -  32

 حميده حلمى صالح/ بملك طاميه مركز رشوان قصر المسالت قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 8590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد امين عامرشحاته -  33

 محمد عبدالستار عبدالسالم/ بملك طاميه مركز المظاطلى بعبش عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 8589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا سيد محمد -  34

 محمد هالل احمد/بملك- سنورس مركز- الحريه ش ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 8528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الوهاب عبد شيماء -  1

 مغلفه ومنظفات بقاله تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 6468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد رجاء عمر -  2

 عامه ومقاوالت الصحيه االدوات تجارة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 7809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد احمد -  3

 والزيوت الغذائيه المواد وتغليف تعبئة بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 4297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد فهمى محمود كرم -  4

 ومدشه بالجمله وغالل اعالف تجارة بجعله الرئيسى للمركز النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 7275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد محمد اسعد -  5

 زراعيه وتنميه اراضى استصالح بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 8528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الوهاب عبد شيماء -  6

 البقاله تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 8562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ميزارعبدالصادق عابد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 8577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدهللا رمضان عبدهللا -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8495   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، سعد رضوان محمود احمد محمود -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 6258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا سالم الصابر عاطف -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 8569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود رمضان -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 8570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يسين حسين محمود -  6

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 8586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم دسوقى عيد محمود -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 8567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مفتاح عبيرمحمد -  8

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 8568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انور سيد محمود -  9

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عوض احمد حربى -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 8573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن كمال يحى -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 8590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد امين عامرشحاته -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 8575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عبدهللا محمد -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 8561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مفتاح عوض وجيه -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بحيرى محمد شريف -  15

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 8579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق محمد اسامه -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 8581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالعزيز هاشم سيد -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 8588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على دسوقى عبدالتواب محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 8580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدهللا رمضان -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 8582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان محمد سيد -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 8587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حرب حسين ربيع -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 8589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا سيد محمد -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 8583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفتاح صوفى مسعود -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى فوزى عبدالمنعم محمد -  24

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 8576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد منشاوى السيد ناصر -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 8578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد سيد محمد -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 8591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مساعد محمد حلمى ياسر -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقلوف فايد احمد ربيع -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 8571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد معبد عماد احمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 8584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح صديق على هانى -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 8585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو ميهوب على محمد -  31

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   السمةو االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الماسه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7384 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

   العامه للمقاوالت

 للبقاله الطيب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8528 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  2

   المغلفه والمنظفات

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7809 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  3

   والزيوت الغذائيه المواد وتغليف دينارلتعبئة

 مدشة بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 4297 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  4

   بالجمله والغالل االعالف لتجارة االخالص

 الرحال بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7275 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  5

   الزراعيه والتنميه االراضى لالستصالح

   للبقاله الطيب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8528 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   944:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل

 تاريخ وفى ،   944:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190804

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   1156:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه خضير على دسوقى التواب عبد   - 3

 الشركه انحالل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   5486:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  االمن ونظم للمشروعات الجيزه   - 4

 الفرع الغاء  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 4083 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190829:  تاريخ ىف  ،  -  1

 وشركاه عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان بجعله الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  1

 وله التصرفات كافة فى منفردا الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق وله قطب محمد احمد حاتم المتضامن الشريك

 والجهات البنوك كافة امام الشركه عن نيابة التوقيع وكذلك الرسميه والغير الرسميه الجهات امام الشركه تمثيل فى السلطات اوسع

 التوقيع حق وله اخرى قانونيه تصرفات وايه نشاطها الوجه وطبقا الشركه ومصلحة باسم االعمال تكون ان شريطة المصرفيه

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  2

 وله التصرفات كافة فى منفردا الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق وله قطب محمد احمد حاتم المتضامن الشريك

 والجهات البنوك كافة امام الشركه عن نيابة التوقيع وكذلك الرسميه والغير الرسميه الجهات امام الشركه تمثيل فى السلطات اوسع

 التوقيع حق وله اخرى قانونيه تصرفات وايه نشاطها الوجه وطبقا الشركه ومصلحة باسم االعمال تكون ان شريطة المصرفيه

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  3

 كافة فى منفردا الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق وله قطب محمد احمد حاتم المتضامن الشريك الشركه

 كافة امام الشركه عن نيابة التوقيع وكذلك الرسميه والغير الرسميه الجهات امام الشركه تمثيل فى السلطات اوسع وله التصرفات

 وله اخرى قانونيه تصرفات وايه نشاطها الوجه وطبقا الشركه ومصلحة باسم االعمال تكون ان شريطة المصرفيه والجهات البنوك

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن التوقيع حق

 يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  4

 كافة فى منفردا الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق وله قطب محمد احمد حاتم المتضامن الشريك الشركه

 كافة امام الشركه عن نيابة التوقيع وكذلك الرسميه والغير الرسميه الجهات امام الشركه تمثيل فى السلطات اوسع وله التصرفات

 وله اخرى قانونيه تصرفات وايه نشاطها الوجه وطبقا الشركه ومصلحة باسم االعمال تكون ان شريطة المصرفيه والجهات البنوك

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن التوقيع حق

 حق وله التمويلى االيجار وشركات المصرفيه والشركات والمصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  5

 والحصول ولمصلحتها الشركه باسم والسيارات واالراضى هالعقاري وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع

 ودفع قبض وحق باالجل او بالنقض الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات العقود كافة وابرام للشركه قروض على

 كل فى والبنوك والغير للنفس واالنابه والتوكيل الكفاله حق له ويجوز والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وتمويل وتوقيع المبالغ

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، جميعه سبق مما جزء او

 حق وله التمويلى االيجار وشركات المصرفيه والشركات والمصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  6

 والحصول ولمصلحتها الشركه باسم والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع

 ودفع قبض وحق باالجل او بالنقض الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات العقود كافة وابرام للشركه قروض على

 كل فى والبنوك والغير للنفس واالنابه والتوكيل الكفاله حق له ويجوز والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وتمويل وتوقيع المبالغ

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، جميعه سبق مما جزء او

 التمويلى االيجار وشركات المصرفيه والشركات والمصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  7

 ولمصلحتها الشركه باسم والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها كهالشر الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وله

 وحق باالجل او بالنقض الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات العقود كافة وابرام للشركه قروض على والحصول

 والغير للنفس واالنابه والتوكيل الكفاله حق له ويجوز والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وتمويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، جميعه سبق مما جزء او كل فى والبنوك

 التمويلى االيجار وشركات المصرفيه والشركات والمصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  8

 ولمصلحتها الشركه باسم والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وله

 وحق باالجل او بالنقض الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات العقود كافة وابرام للشركه قروض على والحصول

 والغير للنفس واالنابه والتوكيل الكفاله حق له ويجوز والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وتمويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 7805   برقم    20190818:  تاريخ ، جميعه سبق مما جزء او كل فى والبنوك

:  تاريخ ، القانونيه حقوقه كافة استالمه بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  9

 7805   برقم    20190818



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، القانونيه حقوقه كافة استالمه بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب محمد احمد حاتم -  10

 7805   برقم    20190818

:  تاريخ ، القانونيه حقوقه كافة استالمه بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  11

 7805   برقم    20190818

:  تاريخ ، القانونيه حقوقه كافة استالمه بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب احمد عبدالرحمن حماده -  12

 7805   برقم    20190818

   برقم    20190829:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان -  13

4083 

   برقم    20190829:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان -  14

4083 

   برقم    20190829:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان -  15

4083 

   برقم    20190829:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان -  16

4083 

 يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان -  17

 نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ التوقيع حق وحده وله عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان والمدير ضامنالمت الشريك الشركه

 4083   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط الشركه باعمال يختص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن

 يدير بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان -  18

 نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ التوقيع حق وحده وله عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان والمدير المتضامن الشريك الشركه

 4083   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط الشركه باعمال يختص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن

 بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان -  19

 القانونيه االجراءات كافة واتخاذ التوقيع حق وحده وله عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان والمدير المتضامن الشريك الشركه يدير

 4083   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط الشركه باعمال يختص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابة

 بجعله والتوقيع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان -  20

 القانونيه االجراءات كافة واتخاذ التوقيع حق وحده وله عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان والمدير المتضامن الشريك الشركه يدير

 4083   برقم    20190829:  تاريخ ، فقط الشركه باعمال يختص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 944   برقم    20190804:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع -  1

 تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 944   برقم    20190804: 

   برقم    20190827:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه خضير على دسوقى التواب عبد -  3

1156 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190801:  تاريخ ، 923  2024/  3/  22 حتى سارى 2019/  3/  22_ ج  الحى عبد عوض حسن على -  1

6322 

   برقم    20190804:  تاريخ ، 934  2022/  9/  21 حتى سارى 2017/  9/  21_ ج  عاشور حميده محمود السيد -  2

622 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 939  2024/  8/  16 حتى سارى 2019/  8/  16_ ج  ملاير السيد عبد نجيب ماجد -  3

6403 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 942  2019/  12/  25 حتى سارى 2014/  12/  25_ ج  عبدالسالم محمود احمد عامر -  4

2934 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 944  2019/  11/  10 حتى سارى 2014/  11/  10_ ج  محمد حسن الرحمن عبد عماد -  5

5063 

   برقم    20190806:  تاريخ ، 946  2021/  11/  7 حتى سارى 2016/  11/  7_ ج  السيد محمد حلمى اشرف -  6

3894 

 3986   برقم    20190806:  تاريخ ، 951  2017/  1/  8 حتى سارى 2012/  1/  8_ ج  طلبه محمد روبى وليد -  7

 3986   برقم    20190806:  تاريخ ، 952  2022/  1/  8 حتى سارى 2017/  1/  8_ ج  طلبه محمد روبى وليد -  8

 3986   برقم    20190806:  تاريخ ، 953  2018/  2/  19 حتى سارى 2013/  2/  19_ ج  طلبه محمد روبى وليد -  9

 3986   برقم    20190806:  تاريخ ، 954  2023/  8/  19 حتى سارى 2018/  8/  19_ ج  طلبه محمد روبى وليد -  10

   برقم    20190808:  تاريخ ، 960  2023/  12/  25 حتى سارى 2018/   12/  25_ ج  جادهللا سالم الصابر عاطف -  11

6258 

   برقم    20190808:  تاريخ ، 964  2024/  6/  28 حتى سارى 2019/  6/  28 -ج  شعبان سيد الحفيظ عبد سيد -  12

6382 

   برقم    20190808:  تاريخ ، 957  2020-12-11 حتى سارى 2015-12-11 -ج  محفوظ عبدالتواب حمدى زينب -  13

5322 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 970  2023/  7/  23 حتى سارى 2018/  7/  23_ ج  جرجس هللا فرج عادل هانى -  14

4468 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   برقم    20190818:  تاريخ ، 969  2022/  5/  27 حتى سارى 2017/  5/  27_ ج  عبدالعال محمد بانشع محمد -  15

5829 

 4666   برقم    20190818:  تاريخ ، 974  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/19-ج  على الونيس عبد هللا عبد نبيل -  16

 4666   برقم    20190818:  تاريخ ، 972  2024/6/9 حتى سارى 2019/6/10-ج  على الونيس عبد هللا عبد نبيل -  17

   برقم    20190819:  تاريخ ، 974  2022/  11/  27 حتى سارى 2017/  11/  27_ ج  أمين انور أنورأمين -  18

4527 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 978  2021/  12/  18 حتى سارى 2016/  12/  18_ ج  جمعه عبدالسميع سيد رشا -  19

5687 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 982  2020/  9/  19 حتى سارى 2015/  9/  19_ ج  هللا لطف ابراهيم سمير -  20

1764 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 984  2012/  9/  27 حتى سارى 2007/  9/  27_ ج  طلبه محمد احمد محمود -  21

2383 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 985  2017/  9/  27 حتى سارى 2012/  9/  27_ ج  طلبه محمد احمد محمود -  22

2383 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 986  2022/  9/  27 حتى سارى 2017/  9/  27_ ج  طلبه محمد احمد محمود -  23

2383 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 987  2017/  11/  12 حتى سارى 2012/  11/  12_ ج  رزق ميزار محمد محمود -  24

4491 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 988  2022/  11/  12 حتى سارى 2017/  11/  12_ ج  رزق ميزار محمد محمود -  25

4491 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 989  2018/  9/  23 حتى سارى 2013/  9/  23_ ج  رزق ميزار محمد محمود -  26

4491 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 990  2023/  9/  23 حتى سارى 2018/  9/  23_ ج  رزق ميزار محمد محمود -  27

4491 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 993  2021/  5/  8 حتى سارى 2016/  5/  8_ ج  عبدالرحمن عبدالحليم رشاد سناء -  28

5438 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 1000  2013/  5/  17 حتى سارى 2008/  5/  17_ ج  مصطفى سيد ربيع صالح -  29

856 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 1001  2018/  5/  17 حتى سارى 2013/  5/  17_ ج  مصطفى سيد ربيع صالح -  30

856 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 996  2018/  5/  24 حتى سارى 2013/  5/  24_ ج  محمد محمود جابر احمد -  31

4696 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 997  2023/  5/  24 حتى سارى 2018/  5/  24_ ج  محمد محمود جابر احمد -  32

4696 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   برقم    20190826:  تاريخ ، 998  2015/  7/  16 حتى سارى 2010/  7/  16_ ج  سعداوى سيد محمد عادل -  33

3140 

   برقم    20190826:  تاريخ ، 999  2020/  7/  16 حتى سارى 2015/  7/  16 -ج  سعداوى سيد محمد عادل -  34

3140 

   برقم    20190827:  تاريخ ، 1005  2021/  8/  2 حتى سارى 2016/  8/  2_ ج  عبدالحميد ربيع احمد السيد -  35

5549 

 5855   برقم    20190829:  تاريخ ، 1014  2022-6-18 حتى سارى 2017-6-18 -ج  عبدهللا على محمد حاتم -  36

   برقم    20190829:  تاريخ ، 1017  2023-12-25 حتى سارى 2018-12-25 -ج  خليفه محمود الجواد عبد احمد -  37

1101 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190804:  تاريخ ، 926  2008/  8/  31 حتى سارى 2003/  8/ 31_ج  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع -  1

944 

 ، 926  2008/  8/  31 حتى سارى 2003/  8/ 31_ج  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 944   برقم    20190804:  تاريخ

   برقم    20190804:  تاريخ ، 927  2013/  8/  31 حتى سارى 2008/  8/  31_ ج  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع -  3

944 

 927  2013/  8/  31 حتى سارى 2008/  8/  31_ ج  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 944   برقم    20190804:  تاريخ ،

   برقم    20190804:  تاريخ ، 928  2018/  8/  31 حتى سارى 2013/  8/  31_ ج  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع -  5

944 

 928  2018/  8/  31 حتى سارى 2013/  8/  31_ ج  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

 944   برقم    20190804:  تاريخ ،

   برقم    20190804:  تاريخ ، 929  2023/  8/  31 حتى سارى 2018/  8/  31_ ج  وشريكه فرغلى اسماعيل ربيع -  7

944 

 929  2023/  8/  31 حتى سارى 2018/  8/  31_ ج  وشريكته فرغلى اسماعيل ربيع بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  8

 944   برقم    20190804:  تاريخ ،

    20190827:  تاريخ ، 1006  2024/  3/  3 حتى سارى 2019/  3/  3_ ج  وشركاه خضير على دسوقى التواب عبد -  9

 1156   برقم

    20190829:  تاريخ ، 1011  2022/  2/  21 حتى سارى 2017/  2/  21_ ج  وشركاه عيسوى الحليم عبد شعبان -  10

 4083   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

/  2/  21 حتى سارى 2017/  2/  21_ ج  وشركاه عيسوى الحليم عبد شعبان حمدان بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  11

 4083   برقم    20190829:  تاريخ ، 1011  2022

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


