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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 معرض عن 12326 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التباع حسن علي رمضان مسعد -  1

 عامر عبدالغفار عامر السيد/ بملك - الشعبيه الساحه شارع 16:  بجهة ، توك توك بيع

 استيراد عن 12328 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيرى اسماعيل محمد احمد -  2

 محمد السميع عبد كمال مها/  بملك الجمعيه ارض:  بجهة ، سيارات وتجاره(  قانونا به المسموح حدود فى)  وتصدير

 تجاره عن 12317 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  3

 المزين اسماعيل ابراهيم الرحمن عبد/  بملك الوفائيه العرب نجع:  بجهة ، والفاكهه الخضار

 نادى عن 12332 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعت حسن العزيز عبد على وليد -  4

 هنداوى القادر عبد سعيد/  بملك العام المستشفى بجوار:  بجهة ، ومطاعم ترفيهى

 عن 12334 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر السيد عيد محمد رفعت العزيز عبد -  5

 بدر السيد عيد محمد رفعت سعد/  بملك الخاوى ابو:  بجهة ، بطاطس ثالجه

 اسمده تجاره عن 12357 برقم 20191031 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه على محمد اسامه -  6

 سالمه على محمد هشام/  بملك العزيمه مزلقان بجوار زياده كفر:  بجهة ، زراعيه ومخصبات

 بجهة ، بقاله عن 12347 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان عبدالخالق عمر خالد -  7

 موسى عبدالرؤف عبدالغنى سميحه/  بملك خربتا: 

 ، فرد تاجر ،(   الصحى الصرف شبكات وانشاء العموميه للمقاوالت راضى مكتب)  راضى العظيم عبد الحميد عبد رمضان -  8

:  بجهة ، الصحى الصرف شبكات وانشاء عموميه مقاوالت عن 12338 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 خيرهللا محمد فرج احمد/  بملك الطود

 بيع معرض عن 12356 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق محمد عاشور السيد -  9

 مرزوق محمد عاشور ابراهيم/  بملك الثوره شارع:  بجهة ، توك توك

 عن 12346 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيب مصطفى الدين صالح محمود -  10

 الطيب مصطفى الدين صالح/  بملك مواساهال مستشفى خلف القدس شارع:  بجهة ، بقاله

 عن 12318 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم العزيز عبد راغب مصطفى -  11

 االسود رامز راغب احمد/  بملك جحا وكاله بجوار الشوالى عزبه:  بجهة ، كهربائيه وتوريدات مقاوالت مكتب

 عن 12323 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى احمد سيد المتولى التهامى جمال -  12

 عدا وفيما الالزمه الترخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  حريق واجهزه صوت انذارواجهزه واجهزه مراقبه كاميرات

 البسطويسى محمد ناديه/  بملك المعركه:  بجهة ، الالسلكيه الكاميرات

 مصنع عن 12327 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان هللا رزق فهيم عطيه -  13

 شحاته عزيز نصحي امال/  بملك - بغداد قرية:  بجهة ، بالستيك

 ، مكتبه عن 12341 برقم 20191022 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه ابو علوان محمد محمود -  14

 ريه ابو هللا عبد علوان محمد/  بملك واقد:  بجهة

 جاهزه مالبس عن 12351 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده سالم محمود حنان -  15

 اسماعيل محمد على احمد/  بملك البلد الطيريه:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات المهمات عدا فيما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 12340 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل العزيز عبد الغنى عبد ثناء -  16

 النبى عبد العزيز عبد محمود رمضان/  بملك الطيريه قريه:  بجهة ، مواشى حظيره

 الحديد تجاره عن 12329 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل السيد احمد محمد -  17

 جرجس ابراهيم انيس ابراهيم/  بملك دمتيوه كوبرى امام دمتيوه قريه:  بجهة ، والبويات

 عن 10691 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى عبدالغني عبدالفتاح عبدالغني -  18

 جنيدى الغني عبد الفتاح عبد محمد/  بملك - بريم:  بجهة ، حبوب خلط ووحدة ذره مدشة

 عن 12365 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير هللا فتح عبدالرحمن طه محمد -  19

 الخير ابو هللا فتح عبدالرحمن طه/  بملك - شريك كوم:  بجهة ، اراضي واستزراع واستصالح تصدير

 صيدليه عن 12324 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدى محمد شيماء/  د صيدليه -  20

 اسماعيل حسن محمد حسن/  بملك حسانين مجدى قريه:  بجهة ،

 عن 7971 برقم 20191021 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره عبدالعزيز صبحي عماره -  21

 ابوشعله عبدهللا المنعم عبد/  بملك - مليحه:  بجهة ، معادن تشكيل ورشة

 ، بقالــــه عن 12342 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد زيدان محمد زيدان احمد -  22

 العبد زيدان محمد زيدان/  بملك الكوبرى بجوار - دمتيوه:  بجهة

 ورشه عن 12343 برقم 20191022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى عبده بكر هنداوى محمود -  23

 الرامى ابراهيم صدقى/  بملك البخارى االمام شارع:  بجهة ، فتيس اصالح

 مكتب عن 12316 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواجه محمد هللا عبد عمر -  24

 الخواجه احمد محمد هللا عبد/  بملك بيبان:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 حبوب عن 12339 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه ابو علي عبدالفتاح فارس -  25

 ابراهيم فتحي محمد الصياد/  بملك - ريه ابو منشاة:  بجهة ، واعالف

 تجاره عن 12349 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد محمد احمد وحيد محمد -  26

 اللطيف عبد عطا ايهاب/  بملك الطود:  بجهة ، اعالف

 عن 12344 برقم 20191023 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصابر السالم عبد منصور صابر -  27

 بملكـــــه الحمراء ابيــا شارع:  بجهة ، صحيه ادوات

 مزرعه عن 12348 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجور ابراهيم عيد ابراهيم -  28

 عجور احمد ابراهيم عيد/  بملك البالكوس:  بجهة ، حيوانى انتاج

 عن 12350 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين المعطى عبد محمد -  29

 حازم/  بملك الدوله امن شارع:  بجهة ، زراعيه ومخصبات واسمده به المسموح حدود فى والقوانين للوائح طبقا وتصدير استيراد

 مشعل الباقى عبد فرج

:  بجهة ، مكتبه عن 12323 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حافظ نعيم هاله -  30

 ماجور احمد بكر عثمان/  بملك المدارس شارع

 12333 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه علي عبدالحكم محمد عبدالحكم احمد -  31

 خليفه عبدالحكم محمد عبدالحكم محمود - بملك- واقد:  بجهة ، حيواني انتاج مزرعة عن

 بيع عن 10281 برقم 20191010 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد السيد يحيى نور -  32

 طالب ابو احمد القوى عبد حسن احمد/  بملك مهنا منشاه:  بجهة ، وبقاله لحوم
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تشغيل ورشه عن 12354 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه شعبان محمد احمد -  33

 جمعه محمد شعبان العليم عبد/  بملك شريك كوم:  بجهة ، معادن

 عن 12355 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده العظيم عبد يسرى العطيم عبد -  34

 القاضى احمد محمد/  بملك البالكوس:  بجهة ، بقاله

 عن 12335 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الحى عبد الحكيم عبد نصر -  35

 شرف عثمان الونيس عبد محمد/  بملك بيبان راضى منشاه:  بجهة ، مواشى حظيره

)  استيشن بالى عن 12321 برقم 20191008 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حسن ابراهيم هانم -  36

 احمد عطيه محمد/  بملك الناحيه داير شريك كوم:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما

 حسب

 ، بقاله عن 12322 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربي عبدالقادر محمد دالل -  37

 امين محمود شربات/  بملك - بريم النادى شارع:  بجهة

:  بجهة ، بقاله عن 12319 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكرم احمد حسين منى -  38

 حموده احمد الحفيظ عبد مبروكه/  بملك البالكوس

 عن 12331 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد المعطى عبد خميس مبروك -  39

 عبد خميس مبروك/  بملك الزراعيه مكرم عمر جمعيه بدر لمركز التابعه القويه بمنطقه الضبيعه حوض:  بجهة ، دواجن مزرعه

 راشد المعطى

 عن 7764 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي مبروك ابراهيم مصطفي -  40

 مبروك ابراهيم محمد/  بملك - الثوره شارع:  بجهة ، لذلك النظمه والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في وتصدير استيراد

 الدسوقي

 تجاره عن 12330 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى محمد الفتاح عبد سهير -  41

 الشرقاوى محمد محمد انور/  بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ،(  والالنترنت الكمبيوتر خدمات عدا فيما)  اليكترونيات

 عن 12352 مبرق 20191029 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى العنين ابو محمد محمدى محمود -  42

 رفاعى محمد محمدى احمد/  بملك الخاوى ابو:  بجهة ، وفاكهه خضار بيع

 مكتب عن 12336 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعمر هللا فتح شحاته محمد -  43

 هللا فتح شحاته هللا فتح/  بملك - شريك كوم:  بجهة ، وميكانيكيه كهربائيه وتوريدات خدمات

 عن 12337 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر حبيب ممدوح محمد مجاهد -  44

 خضر حبيب ممدوح محمد/  بملك الصواف:  بجهة ، حيوانى انتاج مزرعه

 مستلزمات عن 12325 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبداللطيف محمد فرج -  45

 خليل طلبه خالد/  بملك - الزهه شارع:  بجهة ، الغير لدى تصنيع تجميل ومستحضرات طبيه

 مبيدات عن 12345 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هميسه السميع عبد كرم محمد -  46

 هميسه السميع عبد كرم نجاح/  بملك راضى منشاه:  بجهة ، زراعيه

 ادوات بيع عن 12320 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد حسن محمد -  47

 حسن محمد السيد حسن/  بملك الخليل مستوصف امام النجاح قريه:  بجهة ، مكتبيه

 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   للبالستك الرامى)  الرامى محمد لبيب منصور زياد -  48

 لبيب منصور/  بملك المرور خلف حماده كوم:  بجهة ،(  سيارات ودوسات بالستك برانيك)  لدائنيه منتجات تصنيع عن 12314

 الرامى محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   11503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   احمد احمد امين عالء)  السيارات لتجارة االمين معرض   - 1

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو تم   20191001

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   7723:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطيرى اسماعيل محمد احمد   - 2

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   6167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغفار عبد سليمان احمد سيد محمد   - 3

 التاجر لوفاة شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   6917:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشحط امين الهادي عبد امل   - 4

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   8725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد السيد رضا شادى   - 5

 2019/10/03 بتاريخ حماده كوم 1678 رقم تاشير بطلب الرئيسى المحل على النشاط واقتصار الفرع الغاء

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   4962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده عبدالعظيم رمضان محمد   - 6

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   8270:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى محمد بسيونى ناصر   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   10675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد عاطف احمد   - 8

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   9236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العقده ابراهيم احمد شيماء   - 9

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   5373:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف عبدالفضيل رجاء   - 10

 نهائيا التجاره لترك



 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

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   4784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر السيد محمود محمد رضا   - 11

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   1530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس عبدالجواد محمد عطيات   - 12

 للوفاه التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   11512:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح احمد محمد محمود كريمان   - 13

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   4310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد عثمان العزيز عبد السيد   - 14

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   8544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم ابراهيم محمود محمد هاشم ام   - 15

   السجل

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   4629:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سامون مهدي محمد هللا عبد   - 16

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   9213:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد نادى احمد هللا عبد   - 17

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   11422:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر رضوان ابراهيم امير   - 18

 نهائيا التجاره لترك

 تم   20191015 تاريخ وفى ،   10304:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس عيسى المنعم عبد اللطيف عبد احمد   - 19

 النشاط انعدامو التجارة لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   2053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمغيث عبدالسالم محمود خالد/  ص د   - 20

 الرئيسى المحل على النشاط واقتصار النمشاط النعدام -  2019 لسنة 1740 رقم تاشير بطلب الفرع الغي  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   3631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجايح محمد احمد انيس   - 21

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   2983:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حواش   عبدالرحمن نجاح   - 22

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   3401:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المكارم ابو  محمد  الحليم عبد باتعه   - 23

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   10762:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى محمد محمود الجارحى   - 24

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   9625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سعد محمد صابرين   - 25

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   5535:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطويل محمد السيد رجب   - 26

 نهائيا التجاره لترك

 تم   20191027 تاريخ وفى ،   3776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين  سيف  حسين  الفتاح  عبد حسين   - 27

 الرئيسى المحل على النشاط واقتصار حماده بكوم المودع الفرع الغاء  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   9892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شرف اليزيد ابو محى احمد   - 28

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   4687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد المرسي محمد جوده   - 29

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   4443:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد محمود دالحمي عبد مصطفي   - 30

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   3189:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد احمد  امين احمد   - 31

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   11208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ على محمد كميله   - 32

 النشاط وانعدام نهائيا التجاره لتركها شطب

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   10573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدايم عبد زهران سمير اشرف   - 33

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض  عبدالحميد محمد صالح   - 34

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   11858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد محمد الفتوح ابو وليد   - 35

 نهائيا التجاره لتركه شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  7387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل علي مجدي علي/  الدكتور صيدليه -  1

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  12253 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا خير سالمه القادر عبد انتصار -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  11135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يمانسل احمد مشحوت عزه -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  7099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي محمد فكري محمد -  4

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  11445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدربه قطب احمد محمود -  5

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  12318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم العزيز عبد راغب مصطفى -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  6509 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل رفاعي محمد كامل -  7

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  10408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان خليل شعبان عماد -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  12191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد طلعت محمد -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  12191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد طلعت محمد -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  10496 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل حامد فؤاد المقصود عبد -  11

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

 رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  10344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرور العزيز بدع حامد العزيز عبد محمد -  12

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  12061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماده محمد رجب مدحت -  13

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  12289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شمه سعد الحميد عبد محمد -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  12230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جادو صالح عبدهللا ياسر -  15

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  11889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محروس موسى احمد فارس رقيه -  16

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

 رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  10691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جنيدى الغنى عبد الفتاح عبد الغنى عبد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  8562 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزيزه ابو محمود الحميد عبد محمد -  18

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20191001 تاريخ وفي 12314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للبالستك الرامى)  الرامى محمد لبيب منصور زياد -  1

  الرامى محمد لبيب منصور/  بملك المرور خلف حماده كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 12365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير هللا فتح عبدالرحمن طه محمد -  2

 الخير ابو هللا فتح عبدالرحمن طه/  بملك - شريك كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 12316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه محمد هللا عبد عمر -  3

  الخواجه احمد محمد هللا عبد/  بملك بيبان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 12118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد حسين -  4

  ابراهيم محمود محمد حسين/  بملك 2 رقم محل 5 رقم بالقطعه الصحيه الوحده بجوار صابر ام بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 12118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد حسين -  5

  ابراهيم محمد حسين/  بملك 2 رقم محل 5 رقم بالقطعه الصحيه الوحده بجوار صابر ام قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 9340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد السيد رضا محمود -  6

 منصور مبروك العظيم عبد اسامه/  بملك النصر شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 12317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  7

  المزين اسماعيل ابراهيم الرحمن عبد/  بملك الوفائيه العرب نجع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 12318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد راغب مصطفى -  8

  االسود رامز راغب احمد/  بملك جحا كالهو بجوار الشوالى عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 8725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفتاح عبد السيد رضا شادى)   دايسى -  9

 2019/10/03 بتاريخ 1678 رقم تاشير بطلب 2017 لسنه 1680 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 8725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفتاح عبد السيد رضا شادى)   دايسى -  10

  ربه عبد محمد احمد الدين عز/  بملك السادات وانور الناصر عبد جمال ناحيه1/55 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 12319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم احمد حسين منى -  11

  حموده احمد الحفيظ عبد مبروكه/  بملك البالكوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 12320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حسن محمد -  12

  حسن محمد السيد حسن/  بملك الخليل مستوصف امام النجاح قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 12322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربي عبدالقادر محمد دالل -  13

 امين محمود شربات/  بملك - بريم النادى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 11347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ربيع عيد -  14

 محمد محمود ربيع محمود/  بملك مرسى المجيد عبد قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 12323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى احمد سيد المتولى التهامى جمال -  15

 البسطويسى محمد ناديه/  بملك المعركه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 12321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن ابراهيم هانم -  16

  حسب احمد عطيه محمد/  بملك الناحيه داير شريك كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 12326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التباع حسن علي رمضان مسعد -  17

 عامر عبدالغفار عامر السيد/ بملك - الشعبيه الساحه شارع 16 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 12327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان هللا رزق فهيم عطيه -  18

 شحاته عزيز نصحي امال/  بملك - بغداد قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 12325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبداللطيف محمد فرج -  19

 خليل طلبه خالد/  بملك - الزهه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 12324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدى محمد شيماء/  د صيدليه -  20

  اسماعيل حسن محمد حسن/  بملك حسانين مجدى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 10281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد يحيى نور -  21

  طالب ابو احمد القوى عبد حسين احمد/  بملك مهنا بمنشاه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 10281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد يحيى نور -  22

  طالب ابو احمد القوى عبد حسن احمد/  بملك مهنا منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 12328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيرى اسماعيل محمد احمد -  23

  محمد السميع عبد كمال مها/  بملك الجمعيه ارض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 12331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد المعطى عبد خميس مبروك -  24

 عبد خميس مبروك/  بملك الزراعيه مكرم عمر جمعيه بدر لمركز التابعه القويه بمنطقه الضبيعه حوض ،:   الـتأشير وصف

 راشد المعطى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 12329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل السيد احمد محمد -  25

  جرجس ابراهيم انيس ابراهيم/  بملك دمتيوه كوبرى امام دمتيوه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 12330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمد الفتاح عبد سهير -  26

  الشرقاوى محمد محمد انور/  بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 8043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود خميس شريف عماد -  27

  السيد زيد ابو الحليم عبد صالح ايمن/  بملك السالم اول رجيله ابو الخالدى تقسيم 8 ق السالم بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 12332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعت حسن العزيز عبد على وليد -  28

 هنداوى القادر عبد سعيد/  بملك العام المستشفى بجوار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 12333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي عبدالحكم محمد عبدالحكم احمد -  29

 خليفه عبدالحكم محمد عبدالحكم محمود - بملك- واقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  ، فرد تاجر ،(  الصحى الصرف شبكات وانشاء العموميه للمقاوالت راضى مكتب)  راضى العظيم عبد الحميد عبد رمضان -  30

  خيرهللا محمد فرج احمد/  بملك الطود ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12338    برقم قيده سبق

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد المعطى عبد خميس مبروك -  31

/  لنشاط راشد المعطى عبد خميس مبروك/  بملك الجديده داود كفر بالسادات كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  المعادن وطلى معالجه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعمر هللا فتح شحاته محمد -  32

 هللا فتح شحاته هللا فتح/  بملك - شريك كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حبيب ممدوح محمد مجاهد -  33

  خضر حبيب ممدوح محمد/  بملك الصواف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السيد عيد محمد رفعت العزيز عبد -  34

  بدر السيد عيد محمد رفعت سعد/  بملك الخاوى ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 2053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمغيث عبدالسالم محمود خالد ص/د -  35

  الرئيسى المحل على النشاط واقتصار حمادة كوم 2004 لسنه 530 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 12335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الحى عبد الحكيم عبد نصر -  36

  شرف عثمان الونيس عبد محمد/  بملك بيبان راضى منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 11349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نيرمين/  د صيدليه -  37

 شلش حمزه حسن حمزه/  بملك خربتا ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 7764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي مبروك ابراهيم مصطفي -  38

 الدسوقي مبروك ابراهيم محمد/  بملك - الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 7764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى مبروك ابراهيم مصطفى -  39

 الدسوقي مبروك ابراهيم محمد/  بملك - حماده بكوم الثوره شارع/  بناحيه كائن - اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 11349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلقامى شاكر نيرمين/  د صيدليه -  40

  صيدليه/  لنشاط شلش حمزه حسن/  بملك خربتا بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 12339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو علي عبدالفتاح فارس -  41

 ابراهيم فتحي محمد الصياد/  بملك - ريه ابو منشاة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 7971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره عبدالعزيز صبحي عماره -  42

 ابوشعله عبدهللا المنعم عبد/  بملك - مليحه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 12340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل العزيز عبد الغنى عبد ثناء -  43

  النبى عبد العزيز عبد محمود رمضان/  بملك الطيريه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 7971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره العزيز عبد صبحى عماره -  44

 شعله ابو عبدهللا عبدالمنعم/  بملك -  مليحه/  بناحيه كائن -- اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 10691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى عبدالغني عبدالفتاح عبدالغني -  45

 جنيدى الغني عبد الفتاح عبد محمد/  بملك - بريم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 12342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد زيدان محمد زيدان احمد -  46

  العبد زيدان محمد زيدان/  بملك الكوبرى بجوار - دمتيوه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 12343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبده بكر هنداوى محمود -  47

  الرامى ابراهيم صدقى/  بملك البخارى االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 10691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى الغنى عبد الفتاح عبد الغنى عبد -  48

 جنيدى الغني عبد الفتاح عبد محمد/  بملك - بريم قريه - بناحية/  كائن -  اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 12341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو علوان محمد محمود -  49

  ريه ابو هللا عبد علوان محمد/  بملك واقد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 12344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصابر السالم عبد منصور صابر -  50

 بملكـــــه الحمراء ابيــا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 12345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هميسه السميع عبد كرم محمد -  51

  هميسه السميع عبد كرم نجاح/  بملك راضى منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 12346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب مصطفى الدين صالح محمود -  52

  الطيب مصطفى الدين صالح/  بملك المواساه مستشفى خلف القدس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 12349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد احمد وحيد محمد -  53

  اللطيف عبد عطا ايهاب/  بملك الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 12348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور ابراهيم عيد ابراهيم -  54

  عجور احمد ابراهيم عيد/  بملك البالكوس ،:   الـتأشير



 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 20191024 تاريخ وفي 12347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان عبدالخالق عمر خالد -  55

 موسى عبدالرؤف عبدالغنى سميحه/  بملك خربتا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 12350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين المعطى عبد محمد -  56

  مشعل الباقى عبد فرج حازم/  بملك الدوله امن شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 10127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على ابراهيم احمد -  57

  الرامى محمد ابراهيم صدقى/  بملك كريستاله شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 12352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى العنين ابو محمد محمدى محمود -  58

  رفاعى محمد محمدى احمد/  بملك الخاوى ابو ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 12351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده سالم محمود حنان -  59

  اسماعيل محمد على احمد/  بملك البلد الطيريه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 12323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ نعيم هاله -  60

  ماجور احمد بكر عثمان/  بملك المدارس شارع ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 7983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد بخيت احمد محمد -  61

 بتال االعمال حاضنه المركزى المستشفى امام االرضى بالدور 102 رقم وحده بتال كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 12288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد العزيز عبد محمد -  62

  يونس المقصود عبد الحفيظ عبد المقصود عبد/  بملك النجيله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 12355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده العظيم عبد يسرى العطيم عبد -  63

  القاضى احمد محمد/  بملك البالكوس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان لتعدي تم 20191030 تاريخ وفي 12354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شعبان محمد احمد -  64

  جمعه محمد شعبان العليم عبد/  بملك شريك كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 12356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد عاشور السيد -  65

  مرزوق محمد عاشور ابراهيم/  بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 12357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على محمد اسامه -  66

  سالمه على محمد هشام/  بملك العزيمه مزلقان بجوار زياده كفر ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 8725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفتاح عبد السيد رضا شادى)   دايسى -  1

 والبيع العسكريه واالكسسوارت والمهمات المالبس ةتجاره تصنيع عدا فيما)  جاهزه مالبس:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 11445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه قطب احمد محمود -  2

 المونتال معرض

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 12318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد راغب مصطفى -  3

 والتصدير واالستيراد المعدات وتأجير كهربائيه وتوريدات مقاوالت مكتب:  التأشير



 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,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 10538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد كامل السيد محمد -  4

 الدراجات غيار وقطع وكاوتش دراجات واصالح نفخ:  التأشير

 وصف,  نشاطال تعديل تم20191022 تاريخ وفي 12017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى المعداوى السيد الشربينى -  5

 عامه مقاوالت:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 11081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد المجيد عبد احمد محمد -  6

 والفاكهه الموز تبريد مخزن:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 6238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد محمد الصمد عبد شحاته -  7

 زراعيه حاصالت وتعبئه وفرز وغربله:  التأشير

 تاريخ وفي 6238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  الصمد عبد محمد الصمد عبد شحاته))  والتصدير لالستيراد االسالم فجر -  8

 زراعيه حاصالت وتعبئه وفرز وغربله:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، فرد تاجر ،(  الصحى الصرف شبكات وانشاء العموميه للمقاوالت راضى مكتب)  راضى العظيم عبد الحميد عبد رمضان -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 12338   برقم قيده سبق

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 12357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على محمد اسامه -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 12341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو علوان محمد محمود -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 12331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد المعطى عبد خميس مبروك -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 12351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده سالم محمود حنان -  5

 صخا: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 12317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 12318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد راغب مصطفى -  7

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 12333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي عبدالحكم محمد عبدالحكم احمد -  8

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 12323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ نعيم هاله -  9

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 12340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل العزيز عبد الغنى عبد ثناء -  10

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 12350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين المعطى عبد محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 12322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربي عبدالقادر محمد دالل -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 12342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد زيدان محمد زيدان احمد -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 12339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو علي عبدالفتاح فارس -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 12326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التباع حسن علي رمضان مسعد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 12354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شعبان محمد احمد -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 7971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره عبدالعزيز صبحي عماره -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 7764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي مبروك ابراهيم مصطفي -  18

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 12352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى العنين ابو محمد محمدى محمود -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 12328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيرى اسماعيل محمد مداح -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 12324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدى محمد شيماء/  د صيدليه -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 12343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبده بكر هنداوى محمود -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 12349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد احمد وحيد محمد -  23

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 12365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير هللا فتح عبدالرحمن طه محمد -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 12335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الحى عبد الحكيم عبد نصر -  25

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 12323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى احمد سيد المتولى التهامى جمال -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 12329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل السيد احمد محمد -  27

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 12337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حبيب ممدوح محمد مجاهد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 12118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد حسين -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 12321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن ابراهيم هانم -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 12356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد عاشور السيد -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 10691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى عبدالغني عبدالفتاح عبدالغني -  32

 خاص: التأشير وصف

 تم20191001 تاريخ وفي 12314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للبالستك الرامى)  الرامى محمد لبيب منصور زياد -  33

 خاص: شيرالتأ وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 12348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور ابراهيم عيد ابراهيم -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 12325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبداللطيف محمد فرج -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 11349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نيرمين/  د صيدليه -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 12327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان هللا رزق فهيم عطيه -  37

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 12355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده العظيم عبد يسرى العطيم عبد -  38

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 12320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حسن محمد -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 12332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعت حسن العزيز عبد على وليد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 12319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم احمد حسين منى -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 12344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصابر السالم عبد منصور صابر -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 12334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السيد عيد محمد رفعت العزيز عبد -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 12347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان عبدالخالق عمر خالد -  44

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 12345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هميسه السميع عبد كرم محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 12346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب مصطفى الدين صالح محمود -  46

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 12316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه محمد هللا عبد عمر -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 12336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعمر هللا فتح شحاته محمد -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 10281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد يحيى نور -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 12330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمد الفتاح عبد سهير -  50

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 Q- F- S cert)  سيرت اس - اف - كيو: الى 12293 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

  ) 

   دايسى: الى 8725 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  2

   والتصدير لالستيراد الروضه: الى 11347 برقم يدةالمق الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  3

   هاوس جرين: الى 12298 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  4

 جرين بست/  لتصبح التجاريه السمه درج: الى 7983 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  5

   الزراعيه للتنميه

   والتصدير اوفرسيزلالستيراد: الى 12318 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  6

 محمود شعبان همام)  همام دى اتش الكترو: الى 9614 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  7

 (   غانم عبدالمالك

   الخربوطلى امين محمد فرج: الى 7695 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  8

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191007 تاريخ وفى ،   1874:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالرسول توفيق ابراهيم محمد شركة   - 1

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   4215:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشرئكها دياب سعيد عبير شركه   - 2

 الشركه قبل عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل

 تم   20191017 تاريخ وفى ،   5348:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها الشيشيني محمد سعد سهام شركه   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم - 2005 لسنة ب2895 برقم قيعاتهتو علي مصدق شركة حل عقد بوجب  السجل شطب/محو

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   5095:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه   - 4

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   5095:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه   - 5

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو



 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

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   5095:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه   - 6

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   5095:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه   - 7

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   3616:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه  و الفخرانى الغنى  عبد محمد  الغنى  عبد  شركه   - 8

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا نصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20191027

 تاريخ وفى ،   5433:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   وشريكه النحراوي قطب رضا) والشحوم للزيوت النحراوي   - 9

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20191029

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7034، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية{  وشريكه الدامى العزيز عبد الهادي عبد هللا عبد} البتروليه للمواد الحجاز شركه -  1

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191007،   تاريخ وفي

 تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 5095، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  2

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 5095، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  3

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 5095، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  4

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 5095، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  5

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5095   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه للحاصالت السريع التبريد  بسيطة توصية ، وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي



 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

   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه للحاصالت السريع التبريد  بسيطة توصية ، وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 5095

 5095   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه للحاصالت السريع التبريد  تضامن شركة ، هوشركا الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي

   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه للحاصالت السريع التبريد  تضامن شركة ، وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 5095

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191021 تاريخ وفي 5095   برقم قيدها سبق ، وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191021 تاريخ وفي 5095   برقم قيدها سبق ، وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الرحمن عبد فؤاد شركه: الى 5095 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191021:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه حمامه  السيد

 الرحمن عبد فؤاد شركه: الى 5095 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191021:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه حمامه  السيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم عيد صبحى اسامه -  1

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم عيد صبحى اسامه -  2

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه ستالمها بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  سالم عيد صبحى اسامه -  3

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  سالم عيد صبحى اسامه -  4

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم على توفيق احمد -  5

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم على توفيق احمد -  6

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم على توفيق احمد -  7

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم على توفيق احمد -  8

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 والتوقيع االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عامر مسلم محمدى حسن -  9

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا

 االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عامر مسلم محمدى حسن -  10

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  عامر مسلم محمدى حسن -  11

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا والتوقيع

 االداره حق وله متضامن شريك الى الشريك صفه تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  عامر مسلم محمدى حسن -  12

 5095   برقم    20191021:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الرفاعى احمد احمد محمود الشريك تخارج( 2) منفردا والتوقيع

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم عيد صبحى اسامه -  13

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم عيد صبحى اسامه -  14

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  سالم عيد صبحى اسامه -  15

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  سالم عيد صبحى اسامه -  16

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم على توفيق احمد -  17

 5095   برقم    20191021



 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

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم على توفيق احمد -  18

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم على توفيق احمد -  19

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم على توفيق احمد -  20

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عامر مسلم محمدى حسن -  21

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عامر مسلم محمدى حسن -  22

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  عامر مسلم محمدى حسن -  23

 5095   برقم    20191021

:  تاريخ ، حقوقه كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  عامر مسلم محمدى حسن -  24

 5095   برقم    20191021

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية{   وشريكه الدامى العزيز عبد الهادي عبد هللا عبد} البتروليه للمواد الحجاز شركه -  1

 7034   برقم    20191007:  تاريخ ، بسيطة

    20191007:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه عبدالرسول توفيق ابراهيم محمد شركة -  2

 1874   برقم

 4215   برقم    20191010:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشرئكها دياب سعيد عبير شركه -  3

   برقم    20191017:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها الشيشيني محمد سعد سهام شركه -  4

5348 

   برقم    20191021:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  5

5095 

    20191021:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  6

 5095   برقم

   برقم    20191021:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الرفاعى احمد احمد محمود/ شركه -  7

5095 

    20191021:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه حمامه  السيد الرحمن عبد فؤاد شركه -  8

 5095   برقم



 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

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  شركاه  و الفخرانى الغنى  عبد محمد  الغنى  عبد  شركه -  9

 3616   برقم    20191027

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة(   وشريكه النحراوي قطب رضا) والشحوم للزيوت النحراوي -  10

 5433   برقم    20191029

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5461   برقم    20191001:  تاريخ ، 1659  2019/6/13  عمر على السعيد وليد -  1

 8592   برقم    20191003:  تاريخ ، 1667  2017/6/28  محمود ابو محمود حمدى عالء -  2

 4962   برقم    20191003:  تاريخ ، 1672  2008/03/08  حموده عبدالعظيم رمضان محمد -  3

 4962   برقم    20191003:  تاريخ ، 1673  2013/03/08  حموده عبدالعظيم رمضان محمد -  4

 4962   برقم    20191003:  تاريخ ، 1674  2018/03/08  حموده عبدالعظيم رمضان محمد -  5

 6167   برقم    20191003:  تاريخ ، 1665  2010/12/10  رالغفا عبد سليمان احمد سيد محمد -  6

 6167   برقم    20191003:  تاريخ ، 1666  2015/12/10  الغفار عبد سليمان احمد سيد محمد -  7

 8725   برقم    20191003:  تاريخ ، 1677  2017/12/10(   الفتاح عبد السيد رضا شادى)   دايسى -  8

 582   برقم    20191003:  تاريخ ، 1669  2019/10/01  نجيب يوسف صابر -  9
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