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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تربية حظيرة عن 12657 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عزوز سيد احمد -  1

 حسن عزوز سيد بملك ابوناروز تل قرية العرب بياض:  بجهة ، مواشى وبيع

 لتربية حظيرة عن 12658 برقم 20190806 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد قرنى سيد عماد -  2

 المجد ابو قرنى سيد ايهاب بملك ابومليح منشاة:  بجهة ، المواشى وبيع

 مقاول عن 12659 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسين سيد محمود -  3

 عبدالحميد معوض صميده بملك القدس مدرسة امام التحرير عزبة:  بجهة ، تشطيبات

 ادوات تجارة عن 12668 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عثمان كامل محمد -  4

 وهبه احمد فرحان اصالح/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، كهربائية

 مزرعه عن 12669 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صاوى عزب فوزى ابوبكر -  5

 صاوى عزب فوزى محمود/ملك عثمان بنى كفر:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 12678 برقم 20190821 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالستار محمد على -  6

 على محمود ناصر/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، اعالف

 مكتب عن 12679 برقم 20190821 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابوجبل السيد مصطفى -  7

 طه خليل رجائى/ملك البرج ناصر:  بجهة ، معدات وتاجير عموميه مقاوالت

 ادوات بيع عن 12671 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صديق محمد شعبان -  8

 مؤمن زغلول ايمان/ملك قله:  بجهة ، منزليه

 وطعمية فول مطعم عن 12651 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد جمال محمد -  9

 محمد سيد جمال بملك الجديد افندى عمر خلف يوليو 23 شارع من متفرع حميده محمد شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 12644 برقم 20190804 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد حسين محمد حسين -  10

 عبدالعزيز محمد شعبان/ملك  البرقى:  بجهة ، ارضى واستصالح العامه مقاوالت

 خرده تجارة عن 12650 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود ندهى هانى -  11

 ناجى محمود احمد/ملك- يوليو 26من متفرع رمضان من العاشر/ش:  بجهة ،

 ، صيدلية عن 12660 برقم 20190807 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان خليل صفوت ماجد -  12

 حسانين على ترياق احمد بملك القضابى:  بجهة

 تجاره عن 12652 برقم 20190806 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الحميد عبد رجب حسنيه -  13

 عمر على محمد محسن/ملك-دشاشه:  بجهة ، حريمى جاهزه مالبس

 مصنع عن 12645 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمام سعد عبدالمغنى تامر -  14

 محمود عبدالفتاح شعبان/ملك عفان بنى:  بجهة ، البان منتجات

 مكتب عن 7934 برقم 20190820 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد طه جنيدى محمود -  15

 الوهاب عبد طه جنيدى/ملك الميمون:  بجهة ، ثقيله معدات تاجير
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 مكتب عن 7934 برقم 20190820 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد طه جنيدى محمود -  16

 فى334 برقم الطلب هذا واودع بالتجزئه بقاله تجاره نشاط عن الميمون بناحيه رائيسى محل:  بجهة ، ثقيله معدات تاجير

 سويف بنى غرفه سجل 7934 رقم تحت وقيد2015/2/19

 عن 12675 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمد رشدى محمد ايهاب محمد -  17

 الرب جاد هاشم محمد بملك العجره - الحيبه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية حظيرة

 حظيره عن 12648 برقم 20190805 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عبدالحميد حسن محمد -  18

 حامد عبدالحميد حسن/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 قطع تجارة عن 12653 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عزمى حنا مالك -  19

 فرج عزمى حنا  بملك العرب بياض:  بجهة ، سيارات غيار

 بقالة تجارة عن 12654 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض ثابت بسخيرون سعد -  20

 جنيدى يسن محمد محمد بملك بكرى عزبة انفسط:  بجهة ، بالتجزئة

 معرض عن 12655 برقم 20190806 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على المنعم عبد محمد -  21

 محمد رمضان هشام/ملك- شنرا:  بجهة ، السيراميك لتجارة

 ادوات تجارة عن 12646 برقم 20190805 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد سعد اسماء -  22

 محمود رمضان على/ ملك سدس:  بجهة ، صحيه

 ، منظفات تجارة عن 12647 برقم 20190805 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد سعد محمد معاذ -  23

 قرنى شعبان ابراهيم/ملك العجوز باها:  بجهة

 ادوات تجارة عن 12672 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصحيه لالدوات خالد -  24

 عوض احمد محمد كريمه/ملك مصر نهضه ش:  بجهة ، صحيه

 12673 برقم 20190819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنفى محمد مصطفى عزيزالدين محمد -  25

 حسن زكريا عاطف/ملك النيل شرق خفيفه صناعات 167 قطعه الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، االلبان مصنع عن

 تشوين عن 12683 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم على عقل محمد -  26

 عبدالرحيم على عقل/ملك الزيتون:  بجهة ، مبانى لوازم

 مركز عن 12684 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دسوقى حسن دعاء -  27

 محمد احمد العابدين زين اسماعيل/ملك االورام معهد بجوار مقبل حسن ش من اسماعيل ش:  بجهة ، للطالب ابحاث مالزم تصوير

:  بجهة ، صيدلية عن 12685 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالء صيدليه -  28

 اسماعيل عبدالكريم محمد عالء/ملك متولى سليمان طريق الدائرى بالزا برج النيل كورنيش

 مالبس تجارة عن 12701 برقم 20190827 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عيد سيد اسراء -  29

 ابراهيم وهبه جويدى شيماء/ملك البرانقه ببا:  بجهة ، حريمى جاهزه

 تجارة عن 12702 برقم 20190827 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فضل محمد عبدالعظيم جمعه -  30

 صالح عبدالحميد صالح/ملك البهسمون:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 تصدير مكتب عن 12703 برقم 20190827 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خزيم احمد كمال سيد -  31

 كمال سيد مصطفى/ملك ابومليح منشاه:  بجهة ، واعشاب عطريه نباتات

 ورشة عن 12704 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى فهمى عادل ابراهيم -  32

 فهمى عادل محمد/ملك الرياض:  بجهة ، نجاره
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 مقهى عن 12686 برقم 20190825 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين خليفه حسين محمود -  33

 احمد محمد سلوى/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ،( شوب كوفى) والبارده الساخنه المشروبات لتحضير

 تجارة عن 12687 برقم 20190825 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد احمد جمال احمد -  34

 محمد عبدالحى احمد/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، اعالف

 معرض عن 12688 برقم 20190825 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عطيه سيد هاله -  35

 امين محمد عبدالسالم/ملك السلطان ترعه شارع:  بجهة ، الرخام لتجارة

 مكتب عن 12692 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد نصر رمضان عصام -  36

 نصر رمضان جمال/ملك الزراعى االصالح ش:  بجهة ، عموميه توريدات

 عن 12693 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى محمد هللا فضل -  37

 2016/3/29/ االفتتاح وتاريخ جزاره/  التجاره ونوع ابراهيم كامل ناديه/ ملك - سليمان بنى حاجر/ العنوان:  بجهة ، جزاره

 2017/4/11/  الغلق وتاريخ

 عن 12693 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى محمد هللا فضل -  38

 رجب كامل ناديه/ملك سليمان بنى حاجر:  بجهة ، جزاره

 سمك مطعم عن 12694 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد فاضل سيد سالى -  39

 عبدالعزيز سيد امل/ملك اسالم/ ش الحمام ميدان:  بجهة ،

 تجارة عن 12706 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود رمضان ايهاب -  40

 محمود رمضان عمرو/ملك البهسمون:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 ورشة عن 12698 برقم 20190827 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسوى عثمان سليمان احمد -  41

 ذكرى روفائيل زكريا/ملك  البيطريه الوحده امام -العرب بياض:  بجهة ، موبيليا

 عن 12708 برقم 20190829 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحسيب محمد عبدالحسيب احمد -  42

 احمدمحمود محمود محمد/ ملك - الوقف براوه:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 نقل مكتب عن 12705 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم رجب هدير -  43

 ابراهيم رجب احمد/ملك الشرقيه صفط:  بجهة ، عموميه وتوريدات باالجر بضائع

 تاجير مكتب عن 12639 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر محمد نبيل حماده -  44

 عبدهللا عبدالحميد عبدالعظيم/ملك البلد وسط شارع -ابشنا:  بجهة ، سيارات

 غيار قطع تجارة عن 12640 برقم 20190801 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على غانم محمد -  45

 جمعه سالمه عبدالمولى/ملك باروط:  بجهة ، الزراعيه االالت

 عطور تجارة عن 12641 برقم 20190801 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مترى مالك عزت ريمون -  46

 مبروك احمد حماده/ملك بنات الحديثه امام 19ش الجديده سويف بنى:  بجهة ،

 توريد عن 12695 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالحليم رفعت محمد -  47

 محمود احمد سمير عمرو/ملك دالص:  بجهة ، تصنيعها عدا كيماويات

 قطع تجارة عن 12696 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على مصطفى هانى -  48

 مصطفى احمد مصطفى مديحه/ملك الجمعيه بجوار يوليو 23 ش مقبل:  بجهة ، الزيوت وتغير سيارات غيار

 لبيع مكتبه عن 12697 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس سيد نعيم شيماء -  49

 سيد عويس ياسر/ملك عفان بنى:  بجهة ، والكتابيه المكتبيه االدوات
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 عن 12680 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس عبدالعظيم فيصل هانى -  50

 النصر سيف محمد جمعه ياسر/ملك بخيت بنى:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 تنجيد ورشه عن 12681 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن محمد طاهر -  51

 عباس فهمى معوض محمد/ملك الزهور حى سليمان شارع الزهور حى:  بجهة ، مراتب

 ادوات تجارة عن 12682 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سيد معاز ابتسام -  52

 عطيه سيد طه/ملك سنور:  بجهة ، منزليه

 مكتب عن 12689 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى احمد ربيع احمد -  53

 حسن على ماجده/ملك زغلول سعد ش:  بجهة ، عامه وتوريدات عموميه مقاوالت

 مالبس تجارة عن 12690 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سالم حسن سيد -  54

 عبدالفتاح احمد زين/ملك الملق طنسا:  بجهة ، جاهزه

 مقاوالت مكتب عن 12699 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد لبيب مسلم محمد -  55

 محمد لبيب مسلم/ملك العجره- الحيبه:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه

 اجهزه بيع عن 12700 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى ابراهيم على دعاء -  56

 عبدالحميد بدوى محمد/ملك المدنى السجل شارع:  بجهة ، تكيف

 وبيع تربيه عن 12691 برقم 20190826 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد حسن مصطفى بسمه -  57

 سيد حسن مصطفى/ملك دنديل:  بجهة ، المواشى

 تجارة عن 12707 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد موسى عبدالعال عصام -  58

 محمد موسى عبدالعال/ملك الزيتون:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 12662 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالعظيم عمرعبدالرحمن -  59

 عبدالعزيز عبدالعظيم عبدالرحمن/ملك منهره:  بجهة ، عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب عن

 حظيره عن 12711 برقم 20190829 فى قيد ، 61000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالتواب محمد عمر -  60

 ابراهيم عبدالحميد احمد/ ملك معتوق عزبه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 ماكينه عن 12709 برقم 20190829 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالعزيز سيد خالد -  61

 سيد مهدى سليمان/ ملك بخيت بنى:  بجهة ، كهربائيه مواسير لتصنيع

 مكتب عن 12710 برقم 20190829 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق على طارق فاطمه -  62

 سيد خضر سيد/ ملك االردن/ ش:  بجهة ، عموميه توريدات

 عن 12656 برقم 20190806 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحى حسن ماهر عبدالرحمن -  63

 دياب عبدالحليم محمد هدى بملك السلطانى:  بجهة ، مواشى وبيع تربية حظيرة

 ، صيدليه عن 12670 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى ذكى صالح شيماء -  64

 حسن محمد سيد صباح/ملك ابوالعال عباس شارع  عارف عبدالسالم ش:  بجهة

 حظيرة عن 12661 برقم 20190807 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالعزيز محمد فتحى -  65

 سيد عبدالعزيز محمد بملك باشا شريف:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 مكتب عن 12643 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالوهاب على عمر -  66

 عبدالوهاب على/ ملك سعيد نزلة:  بجهة ، زراعيه حاصالت تصدير

 مقاوالت عن 12508 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبيلى سعد سعدهللا احمد -  67

 جبيلى سعد سعدهللا/  ملك سنور:  بجهة ، عموميه وتوريدات عامه



 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

 مقاوالت عن 12508 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبيلى سعد سعدهللا احمد -  68

 برقم الطلب هذا واودع المواشى وبيع لتربيه مزرعه نشاط سنورعن بناحيه رئيسى محل:  بجهة ، عموميه وتوريدات عامه

 سويف بنى غرفه سجل 12508  رقم تحت وقيد2019/5/27 بتاريخ990

 مكتب عن 12667 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد صالح محمد احمد -  69

 ابوالليل عبدالحميد محمد/ ملك االعظم البحر ش:  بجهة ، هندسى

 لتربيه حظيره عن 12663 برقم 20190808 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين طه ربيع محمد -  70

 طه ربيع عالء/ملك القصبه:  بجهة ، المواشى وبيع

 بقاله تجارة عن 12664 برقم 20190808 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرى تهامى يحى منال -  71

 محمود يوسف فاطمه/ملك سليم حسن مالحيه:  بجهة ، بالتجزئه

 لتصنيع مصنع عن 12665 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فريد محب ميرا -  72

 ارمانيوس توفيق حلمى نعمه/  ملك فضالى الشيخ/شارع العرب بياض:  بجهة ، المالبس

 عن 12666 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد احمد عبدالوهاب مجدى محمد -  73

 عبدالعليم عبدالحليم خالد/ملك عرابى مول امام - عرابى احمد ش:  بجهة ، وهدايا اكسسوارات تجارة

 معمل عن 12674 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يسن عمادالدين محمد -  74

 الديرى عادل نورهان/ملك الخامس الدور عرابى مول عرابى احمد ش:  بجهة ، طبيه تحاليل

 مخزن عن 12649 برقم 20190806 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رمزى ابراهيم احمد -  75

 محمد رمزى ابراهيم محمود بملك شرهى:  بجهة ، الخرده لتجارة

 مزرعه عن 12676 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمود عمر -  76

 محمد سيد مصطفى/ملك الغربيه صفط:  بجهة ، اشىالمو وبيع لتربيه

 عن 12677 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو التواب عبد رجب محمد -  77

 العال ابو التواب عبد رجب/ملك شندى/ش:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   11865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه محمود على محمد   - 1

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   10398:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر لطفى محمد حافظ امانى   - 2

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   8494:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غبلاير فاروق نادر بوال   - 3

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   9441:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العليم عبد يوسف سعد عزه   - 4

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   3476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسوى حسن موسى سيد   - 5

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   4088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد محمود قرنى ميرفت   - 6

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   5893:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عطيه صالح سامح   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   4108:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد صبرى بدوى احمد   - 8

 نهائيا التجاره اعتزال

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   3954:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مصطفى الحسينى محمد الرحمن عبد   - 9

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   4312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سيد جمال احمد   - 10

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   2816:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد احمد نبيل عالء   - 11

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   10551:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد سيد   - 12

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   10470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان ابراهيم احمد جمال   - 13

 محو امر

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   7936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على الوهاب عبد اسماعيل محمد   - 14

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   2872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين الغنى عبد رمضان سيد   - 15

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   10648:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور الحافظ عبد سيد اشرف   - 16

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   11436:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد الرازق عبد كامليا   - 17

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 ترك  لسجلا شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   12458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امين سيد فتحى عيد   - 18

 نهائيا التجاره



 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

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   11376:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد احمد مصطفى   - 19

 االخر الرئيسى المحل فى التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدة المتولى محمد   - 20

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   7046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود احمد محمد احمد   - 21

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   7585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهران سيد رمضان جمعه   - 22

 نهائيا التجاره اعتزال

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   5817:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على يونس محمد على   - 23

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   11131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على رزق الستار عبد مصطفى   - 24

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   12652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين الحميد عبد رجب حسنيه   - 25

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   5682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود فتحى احمد   - 26

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   953:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل اللطيف عبد السيد ربيع   - 27

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   9496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود هاشم عماد   - 28

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   9776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد زايد دياب منال   - 29

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   9905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالمحسن محمد خالد   - 30

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   9905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالمحسن محمد خالد   - 31

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   12348:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد عبداللطيف محمود نجوات   - 32

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  7874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين محمد سيد سمير -  1

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  11876 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت لطيف مكتب -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  9021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى ميهوب فتحى كمال -  3

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  10522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل جرجس محفوظ انطون -  4

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  12622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ليسى قابيل شحاته شلقامى -  5

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  11880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود اللطيف عبد اسراء -  6

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  11608 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سليم صبحى على -  7

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  11941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالنبي سيد محمود -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  10417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد سيد حماده -  9

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  10515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم حامد سليمان صبرى -  10

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  10724 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب احمد محمد ايمن -  11

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  1197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد هللا عبد العظيم عبد قاسم -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  10257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد رجب هدى -  13

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  12669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صاوى عزب فوزى ابوبكر -  14

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  5368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان الوهاب عبد رجب معتز -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  2146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال ابو الجواد عبد محمد احمد -  16

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  9682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد توفيق محمد احمد -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  11829 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم ابوالحسن كمال محمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  12630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب محمد عادل محمد -  19

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  4741 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم موسى محمود عادل -  20

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  11684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالسالم حفنى سعيد -  21

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 12641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مترى مالك عزت ريمون -  1

  مبروك احمد حماده/ملك بنات الحديثه امام 19ش الجديده سويف بنى ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 12639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد نبيل حماده -  2

  عبدهللا عبدالحميد عبدالعظيم/ملك البلد وسط شارع -ابشنا ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 12640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على غانم محمد -  3

 جمعه سالمه عبدالمولى/ملك باروط ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 12644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسين محمد حسين -  4

  عبدالعزيز محمد شعبان/ملك  البرقى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 12643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب على عمر -  5

  عبدالوهاب على/ ملك سعيد نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 12645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمام سعد عبدالمغنى تامر -  6

 محمود عبدالفتاح شعبان/ملك عفان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض قرنى ابراهيم محمد -  7

 معوض قرنى ابراهيم/  ملك الفيوم سويف بنى طريق  باها موقف ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 12646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعد اسماء -  8

  محمود رمضان على/ ملك سدس ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 12647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد سعد محمد معاذ -  9

  قرنى شعبان ابراهيم/ملك العجوز باها ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 5893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه صالح سامح -  10

 2019/4/10 فى 756 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 6020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد عليمى رضا وليد -  11

 محمود سميرعيد ابراهيم/ملك- العمومى الطريق سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 12648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالحميد حسن محمد -  12

  حامد عبدالحميد حسن/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عزوز سيد احمد -  13

 حسن عزوز سيد بملك ابوناروز تل قرية العرب بياض ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين سيد محمود -  14

 عبدالحميد معوض صميده بملك القدس مدرسة امام التحرير عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عزمى حنا مالك -  15

 فرج عزمى حنا  بملك العرب بياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى حسن ماهر عبدالرحمن -  16

 دياب عبدالحليم محمد هدى بملك السلطانى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الحميد عبد رجب حسنيه -  17

 عمر على محمد محسن/ملك-دشاشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ندهى هانى -  18

 ناجى محمود احمد/ملك- يوليو 26من متفرع رمضان من العاشر/ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على المنعم عبد محمد -  19

 محمد رمضان هشام/ملك- نراش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمزى ابراهيم احمد -  20

   محمد رمزى ابراهيم محمود بملك شرهى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد قرنى سيد عماد -  21

 المجد ابو قرنى سيد ايهاب بملك ابومليح منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد جمال محمد -  22

 محمد سيد جمال بملك الجديد افندى عمر خلف يوليو 23 شارع من متفرع حميده محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 12654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ثابت بسخيرون سعد -  23

  جنيدى يسن محمد محمد بملك بكرى عزبة انفسط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خليل صفوت ماجد -  24

 احمد حسن على بملك الحيبه زرابى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خليل صفوت ماجد -  25

 احمد حسن على بملك الحيبه زرابى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالعظيم عمرعبدالرحمن -  26

 عبدالعزيز عبدالعظيم عبدالرحمن/ملك منهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعزيز محمد فتحى -  27

 سيد عبدالعزيز محمد بملك باشا شريف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خليل صفوت ماجد -  28

  حسانين على ترياق احمد بملك القضابى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 12665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فريد محب ميرا -  29

  ارمانيوس توفيق حلمى نعمه/  ملك فضالى الشيخ/شارع العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 12664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى تهامى يحى منال -  30

  محمود يوسف فاطمه/ملك سليم حسن مالحيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 12666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد عبدالوهاب مجدى محمد -  31

 عبدالعليم عبدالحليم خالد/ملك عرابى مول امام - عرابى احمد ش ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 12663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين طه ربيع محمد -  32

 طه ربيع عالء/ملك القصبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 12670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى ذكى صالح شيماء -  33

 حسن محمد سيد صباح/ملك ابوالعال عباس شارع  عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 12668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان كامل محمد -  34

 وهبه احمد فرحان اصالح/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 12667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح محمد احمد -  35

  ابوالليل عبدالحميد محمد/ ملك االعظم البحر ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 11118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمردن محمد صبرى محمود احمد -  36

 محمد بملك االهلى البنك بناحية فام برج 2 شقة العلوى السابع دور سالم صالح شارع بجعلة العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 صبرى محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 12669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صاوى عزب فوزى ابوبكر -  37

  صاوى عزب فوزى محمود/ملك عثمان بنى كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 10470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم احمد جمال -  38

 الجديدة سويف بنى بناحية غالل مطحن/  نشاط عن  2017/7/9 فى 1127 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء  ،:   الـتأشير

  الصناعية المنطقة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 12671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صديق محمد عبانش -  39

 مؤمن زغلول ايمان/ملك قله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 12674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يسن عمادالدين محمد -  40

 الديرى عادل نورهان/ملك الخامس الدور عرابى مول عرابى احمد ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 12673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنفى محمد مصطفى عزيزالدين محمد -  41

  حسن زكريا عاطف/ملك النيل شرق خفيفه صناعات 167 قطعه الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 12672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصحيه لالدوات خالد -  42

 عوض احمد محمد كريمه/ملك مصر نهضه ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 12626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف كامل رمضان هناء -  43

  فرج سيد فوزى عصام/ملك القبلى الكوبرى بجوار باروط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى سعد سعدهللا احمد -  44

 غير ال جنيها الف خمسون مال برأس عموميه وتوريدات عامه مقاوالت نشاط سنورعن بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 12508 تابع رقم تحت وقيد2019/8/20 بتاريخ 1422 برقم الطلب هذا واودع

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد رشدى محمد ايهاب محمد -  45

 الرب جاد هاشم محمد بملك العجره - الحيبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان كامل محمد -  46

 احمد فرحان فراج/ملك/الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 7934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالوها عبد طه جنيدى محمود -  47

 الوهاب عبد طه جنيدى/ملك الميمون ،:   الـتأشير



 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 20190820 تاريخ وفي 7934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد طه جنيدى محمود -  48

 تحت وقيد2015/2/19 فى334 برقم الطلب هذا واودع بالتجزئه بقاله تجاره نشاط عن الميمون بناحيه رائيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 7934 رقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى سعد سعدهللا احمد -  49

 جبيلى سعد سعدهللا/  ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى سعد سعدهللا احمد -  50

 وقيد2019/5/27 بتاريخ990 برقم الطلب هذا واودع المواشى وبيع لتربيه مزرعه نشاط سنورعن بناحيه رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 12508  رقم تحت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود عمر -  51

  محمد سيد مصطفى/ملك الغربيه صفط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 7934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد طه جنيدى محمود -  52

 هذا واودع الغير جنيها الف مائتان مال راس ثقيله معدات تاجير نشاط عن الميمون بناحيه اخر رائيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 7934 تابع رقم تحت وقيد2019/8/20 فى1426 برقم الطلب

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 12677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو التواب عبد رجب محمد -  53

 العال ابو التواب عبد رجب/ملك شندى/ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 11376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد احمد مصطفى -  54

 محمد رجب جمال ملك/ مازوره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 11376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد احمد مصطفى -  55

 بالتجزئه بقاله تجاره نشاط عن سمسطا/م بناحيه 2018/9/19 فى 1811برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 *ماركت سوبر* والجمله

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 12678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار محمد لىع -  56

  على محمود ناصر/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 12679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابوجبل السيد مصطفى -  57

 طه خليل رجائى/ملك البرج ناصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالعظيم فيصل هانى -  58

 النصر سيف محمد جمعه ياسر/ملك بخيت بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن محمد طاهر -  59

 عباس فهمى معوض محمد/ملك الزهور حى سليمان شارع الزهور حى ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالء صيدليه -  60

  اسماعيل عبدالكريم محمد عالء/ملك متولى سليمان طريق الدائرى بالزا برج النيل كورنيش

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم على عقل محمد -  61

  عبدالرحيم على عقل/ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد معاز ابتسام -  62

  عطيه سيد طه/ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد دسوقى حسن دعاء -  63

 محمد احمد العابدين زين اسماعيل/ملك االورام معهد بجوار مقبل حسن ش من اسماعيل ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد جمال احمد -  64

 محمد عبدالحى احمد/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عطيه سيد هاله -  65

  امين محمد عبدالسالم/ملك السلطان ترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى احمد ربيع احمد -  66

  حسن على ماجده/ملك زغلول سعد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خليفه حسين محمود -  67

 احمد محمد سلوى/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 12690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم حسن سيد -  68

  عبدالفتاح احمد زين/ملك الملق طنسا ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن مصطفى بسمه -  69

 سيد حسن مصطفى/ملك دنديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد نصر رمضان عصام -  70

  نصر رمضان جمال/ملك الزراعى االصالح ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمد هللا فضل -  71

  رجب كامل ناديه/ملك سليمان بنى حاجر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمد هللا فضل -  72

 2016/3/29/ االفتتاح وتاريخ جزاره/  التجاره ونوع ابراهيم كامل ناديه/ ملك - سليمان بنى حاجر/ العنوان ،:   الـتأشير وصف

 2017/4/11/  الغلق وتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد فاضل سيد سالى -  73

 عبدالعزيز سيد امل/ملك اسالم/ ش الحمام ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس سيد نعيم شيماء -  74

 سيد عويس ياسر/ملك عفان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالحليم رفعت محمد -  75

  محمود احمد سمير عمرو/ملك دالص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 12696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ىعل مصطفى هانى -  76

  مصطفى احمد مصطفى مديحه/ملك الجمعيه بجوار يوليو 23 ش مقبل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فضل محمد عبدالعظيم جمعه -  77

  صالح عبدالحميد صالح/ملك البهسمون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خزيم احمد كمال سيد -  78

  كمال سيد مصطفى/ملك ابومليح منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لبيب مسلم محمد -  79

 محمد لبيب مسلم/ملك العجره- الحيبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم رجب هدير -  80

  ابراهيم رجب احمد/ملك الشرقيه صفط ،:   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 20190827 تاريخ وفي 12698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى عثمان سليمان احمد -  81

 ذكرى روفائيل زكريا/ملك  البيطريه الوحده امام -العرب بياض ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيد سيد اسراء -  82

  ابراهيم وهبه جويدى شيماء/ملك البرانقه ببا ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى فهمى عادل ابراهيم -  83

  فهمى عادل محمد/ملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 12700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم على دعاء -  84

 عبدالحميد بدوى محمد/ملك المدنى السجل شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  انالعنو تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود رمضان ايهاب -  85

  محمود رمضان عمرو/ملك البهسمون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 9905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالمحسن محمد خالد -  86

  نهائيا به التجاره لترك الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى عبدالعال عصام -  87

  محمد موسى عبدالعال/ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب عيد الفضيل عبد صفاء -  88

  قطب عيد عبدالفضيل صفاء/ ملك قاى طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 12711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالتواب محمد عمر -  89

  ابراهيم عبدالحميد احمد/ ملك معتوق عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 12709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالعزيز سيد خالد -  90

  سيد مهدى سليمان/ ملك بخيت بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 12708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحسيب محمد عبدالحسيب احمد -  91

  احمدمحمود محمود محمد/ ملك - الوقف براوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 12710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق على طارق فاطمه -  92

  سيد خضر سيد/ ملك االردن/ ش ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 11876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت لطيف مكتب -  1

 وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 7874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد سيد سمير -  2

 افرنجى منجد ورشة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز حنا اسحاق مجدى -  3

 اسماك بيع حلقه



 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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 5542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمود على -  4

 الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير الغذائيه المواد وتغليف تعبئه

،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 11118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمردن محمد صبرى محمود احمد -  5

 الطبيه المستلزمات و الغير لدى والتخزين والتصنيع الغذائيه والمكمالت التجميل مستحضرات وتوزيع تجاره:  التأشير وصف

 والعطور التجميل بمستحضرات الخاصه الخام والمواد

 بيع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 3008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبد حسن هناء -  6

 منزليه ادوات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 5542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمود على -  7

 الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير الغذائيه المواد تعبئه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 11332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب داهش على وفاء -  8

 جاهزه مالبس بيع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 9682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق محمد احمد -  9

 بتروليه مواد وتوزيع نقل ومقاوالت عموميه وتوريدات متكامله واعمال عموميه مقاوالت

،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 11173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على الرحمن عبد ابراهيم -  10

 عموميه مقاوالت مكتب:  أشيرالت وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 5960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد موسى رمضان ايمان -  11

 مجمده دواجن بيع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 10888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد احمد فاروق ياسر -  12

 محمول اجهزة وبيع اكسسوارمحمول تجارة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عزوز سيد احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد قرنى سيد عماد -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين سيد محمود -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 12668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان كامل محمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 12669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صاوى عزب فوزى ابوبكر -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 12678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار محمد على -  6

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 12679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابوجبل السيد مصطفى -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم على عقل محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد دسوقى حسن دعاء -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 12671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صديق محمد شعبان -  10

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالء صيدليه -  11

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيد سيد اسراء -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فضل محمد عبدالعظيم جمعه -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خزيم احمد كمال سيد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى فهمى عادل ابراهيم -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 12686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خليفه حسين محمود -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 12687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد جمال احمد -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد جمال محمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 12688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عطيه سيد هاله -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 12644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسين محمد حسين -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ندهى هانى -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خليل صفوت ماجد -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12652   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، حسين الحميد عبد رجب حسنيه -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 12645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمام سعد عبدالمغنى تامر -  24

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خليل صفوت ماجد -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 7934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد طه جنيدى محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد نصر رمضان عصام -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمد هللا فضل -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد فاضل سيد سالى -  29

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 12675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد رشدى محمد ايهاب محمد -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 12648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالحميد حسن محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 12706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود رمضان ايهاب -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عزمى حنا مالك -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ثابت بسخيرون سعد -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على المنعم عبد محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى عثمان سليمان احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 12708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحسيب محمد عبدالحسيب احمد -  37

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 12646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعد اسماء -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 12647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد سعد محمد معاذ -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 12672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصحيه لالدوات خالد -  40

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 12673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنفى محمد مصطفى عزيزالدين محمد -  41

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى حسن ماهر عبدالرحمن -  42

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم رجب هدير -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 12670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى ذكى صالح شيماء -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 12639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد نبيل حماده -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 12640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على غانم محمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 12641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مترى مالك عزت ريمون -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالحليم رفعت محمد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على مصطفى هانى -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعزيز محمد فتحى -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس سيد نعيم شيماء -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 12643   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب على عمر -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 12508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى سعد سعدهللا احمد -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 12667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح محمد احمد -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالعظيم فيصل هانى -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن محمد طاهر -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد معاز ابتسام -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 12689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى احمد ربيع احمد -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 12690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم حسن سيد -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لبيب مسلم محمد -  60

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم على دعاء -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 12691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن مصطفى بسمه -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 12663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين طه ربيع محمد -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 12664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى تهامى يحى منال -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 12665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فريد محب ميرا -  65

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 12666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد عبدالوهاب مجدى محمد -  66

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 12707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى عبدالعال عصام -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 12674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يسن عمادالدين محمد -  68

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالعظيم عمرعبدالرحمن -  69

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 12649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمزى ابراهيم احمد -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 12711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالتواب محمد عمر -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 12709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالعزيز سيد خالد -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 12710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق على طارق فاطمه -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 12676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود عمر -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 12677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو التواب عبد رجب محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه البركه: الى 5542 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  1

   الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير

   روزانا مطعم: الى 10332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  2

 وتصدير الغذائيه المواد لتعبئه البركه: الى 5542 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  3

   الحكومه من بها المصرح السلع

 VIRGO SHOSE) باجز اند شوز فرجو: الى 10776 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  4

AND BAGS  ) 

   والتوريدات للمقاوالت المصريه: الى 9682 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  5

   للمقاوالت كواليتى برفكت: الى 10208 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  6

   العموميه للمقاوالت مصر دار مكتب: الى 11173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  7

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 11843، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالعال سالمه على حسن شركه -  1

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 11843، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على العظيم عبد ميهوب سعد شركه -  2

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 11843، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه العظيم عبد ميهوب سعد شركه -  3

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تم 20190808،   تاريخ وفي 11843، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن حسين حسن الدين عصام شركه -  4
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   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه ريهالتجا

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى
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 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  35

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  36

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  37

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  38

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور



 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

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  39

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  40

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  41

 المضافه القيمه وضرائب الجتماعيها والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  42

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  43

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  44

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه نع والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  45

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  46

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  47

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها



 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

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  48

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  49

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  50

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  51

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  52

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه التالمعام وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  53

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  54

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه بنوكال جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  55

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى



 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

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  56

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل سحبوال والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  57

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالعال سالمه على حسن -  58

 المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه معامالتها

 على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير لحكوميها الجهات وكافه المرور واداره المحلى والمجلس

 ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام الشيكات

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور من يلزم

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  59

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  60

 المجلسو المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  61

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  62

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه اميناتوالت العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  63

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه المعامالت وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور



 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

 معامالتها كافه فى بمفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال سالمه على حسن -  64

 والمجلس المضافه القيمه وضرائب االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر الضرائب ومصلحه التجارى والسجل والقضائيه التجاريه

 الشيكات على والتعامل والسحب والرهن االقتراض حق ايضا وله الحكوميه وغير الحكوميه الجهات وكافه المرور واداره المحلى

 من يلزم ما فى الغير توكيل حق كذلك وله  الشركه باسم للشركه الماليه تالمعامال وكافه الحكوميه وغير الحكوميه البنوك جميع امام

 11843   برقم    20190808:  تاريخ ، وتسجيلها وترخيصها الشركه امور

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2941   برقم    20190801:  تاريخ ، 1338  2024/5/25 فى التالى التجديد  الرحيم عبد احمد جمال محمد -  1

 6942   برقم    20190801:  تاريخ ، 1336  2024/5/4 فى التالى التجديد  فرج احمد احمد عادل -  2

 7110   برقم    20190801:  تاريخ ، 1342  2024/6/29 فى التالى التجديد  مجاور حميده غياض محمود -  3

 1772   برقم    20190804:  تاريخ ، 1349  2023/8/4 فى التالى التجديد  حسن محمد شكرى محمد حسين -  4

 6020   برقم    20190805:  تاريخ ، 1355  2023/1/21  السالم عبد عليمى رضا وليد -  5

 1496   برقم    20190805:  تاريخ ، 1360  2018/6/3 فى التالى التجديد  عويس العاطى عبد رمضان عالء -  6

 1496   برقم    20190805:  تاريخ ، 1361  2023/6/3 فى التالى التجديد  عويس العاطى عبد رمضان عالء -  7

 7211   برقم    20190807:  تاريخ ، 1374  2024/8/12  شرهاوى حسان عمر طارق -  8

 2816   برقم    20190807:  تاريخ ، 1375  2019/4/13 التالى التجديد  الحميد عبد احمد نبيل عالء -  9

 2816   برقم    20190807:  تاريخ ، 1376  2024/4/12 التالى التجديد  الحميد عبد احمد نبيل عالء -  10

 1484   برقم    20190807:  تاريخ ، 1382  2024/5/30 التالى التجديد  مراد العزيز عبد حسين راضى -  11

 7124   برقم    20190808:  تاريخ ، 1386  2023/7/6 فى التالى والتجديد  محمداحمد سيد اشرف -  12

 3207   برقم    20190815:  تاريخ ، 1393  2024/8/10 فى التالى جديدوالت  على السالم عبد ابراهيم هدى -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 6252   برقم    20190815:  تاريخ ، 1391  2023/5/12 فى التالى والتجديد  عبده الغنى عبد محمد احمد -  14

 3158   برقم    20190818:  تاريخ ، 1401  2019/7/27 فى التالى التجديد  سيد محمد حمزه محمد -  15

 3158   برقم    20190818:  تاريخ ، 1402  2024/7/27 فى التالى التجديد  سيد محمد حمزه محمد -  16

 4863   برقم    20190819:  تاريخ ، 1417  2021/4/27 حتي سارى  يوسف خضر الصمد عبد شعبان -  17

 1197   برقم    20190819:  تاريخ ، 1414  2018/3/30 فى التالى التجديد  محمد هللا عبد العظيم عبد قاسم -  18

 1197   برقم    20190819:  تاريخ ، 1415  2023/3/30 فى التالى التجديد  محمد هللا عبد العظيم عبد قاسم -  19

 2872   برقم    20190820:  تاريخ ، 1423  2014/5/11 فى التالى التجديد  حسين الغنى عبد رمضان سيد -  20

 2872   برقم    20190820:  تاريخ ، 1424  2024/5/10 فى التالى التجديد  حسين الغنى عبد رمضان سيد -  21

 1045   برقم    20190820:  تاريخ ، 1433  2013/3/4 فى التالى التجديد  السميع عبد محمود درويش حمادة -  22

 1045   برقم    20190820:  تاريخ ، 1434  2023/3/4فى التالى التجديد  السميع عبد محمود درويش حمادة -  23

 3251   برقم    20190820:  تاريخ ، 1419  2024/8/24 فى التالى التجديد  هللا عبد محمود محمد شريف -  24

 2146   برقم    20190820:  تاريخ ، 1431  2023/11/2 فى التالى التجديد  العال ابو الجواد عبد محمد احمد -  25

 7046   برقم    20190821:  تاريخ ، 1440  2024/6/14 فى التالى التجديد  محمود احمد محمد احمد -  26

 680   برقم    20190821:  تاريخ ، 1438  2018/1/5 فى التالى التجديد  احمد عبدة المتولى محمد -  27

 5891   برقم    20190821:  تاريخ ، 1435  2022/11/20 فى التالى التجديد  درويش التواب عبد محمد وليد -  28

 2624   برقم    20190822:  تاريخ ، 1444  2024/2/28 فى التالى التجديد  الباقى عبد محمد محمود خالد -  29

 1967   قمبر    20190826:  تاريخ ، 1465  2023/9/14 فى التالى التجديد  المقصود عبد هللا عبد اللهى عبد انصاف -  30

 3218   برقم    20190826:  تاريخ ، 1458  2024/8/16 فى التالى التجديد  ابراهيم محمد محمود حمدى -  31

 953   برقم    20190826:  تاريخ ، 1467  2023/2/17 فى التالى التجديد  اسماعيل اللطيف عبد السيد ربيع -  32

 1855   برقم    20190827:  تاريخ ، 1476  2023/8/23 فى التالى التجديد  الوهاب عبد شحات جابر محمود -  33

 5960   برقم    20190827:  تاريخ ، 1474  2022/12/23 فى التالى التجديد  احمد موسى رمضان ايمان -  34

 2464   برقم    20190828:  تاريخ ، 1490  2024/1/26 فى التالى التجديد  الجواد عبد رياض نعيم محمد -  35

 1193   برقم    20190828:  تاريخ ، 1483  2023/3/29 فى التالى التجديد  مرسى احمد الدين صالح حسنى -  36

 811   برقم    20190828:  تاريخ ، 1485  2023/1/27 فى التالى والتجديد  قطب عيد الفضيل عبد صفاء -  37

 5831   برقم    20190829:  تاريخ ، 1495  2022/10/16 فى التالى والتجديد  الجواد عبد شحاته سيد احمد -  38

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 2106   برقم    20190807:  تاريخ ، 1384  2023/10/21 فى التالى التجديد  وشريكه الكريم عبد كمال محمد شركة -  1

   برقم    20190828:  تاريخ ، 1487  2024/3/19 فى التالى التجديد  وشريكته محمد محمد وسىم الرحمن عبد شركه -  2

6817 

 2840   برقم    20190828:  تاريخ ، 1488  2024/4/21 فى التالى التجديد  وشركاه احمد محمد احمد فتحى شركه -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


