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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مشويات مطعم عن 12362 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلشى خنيزى محمد امل -  1

 االدهم سعيد وحيد/  بملك الدينى المعهد خلف المصنع شارع:  بجهة ،

 بيع عن 12365 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت جندى كمال عصمت -  2

 جبر سليمان كامل رضا/  بملك دمتيوه:  بجهة ، مفروشات

 عن 12385 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم محمد عبدالواحد عبدالقدوس خيرى -  3

/  بملك - االرسال مع عارف عبدالسالم طريق تقاطع - االرسال منطقة - المجد قرية ناحيه:  بجهة ، ومخصبات واسمده مبيدات

 الزمراني محمد محمد حمدى

:  بجهة ، مكتبة عن 12360 برقم 20191106 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بكر عثمان ساره -  4

 ماجور بكراحمد  عثمان/  بملك/  المدارس شارع

 عن 12366 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى قطب احمد السيد قطب سهير -  5

 الشويخ حسن ابراهيم على/  بملك/  القبلى المزلقان شارع من متفرع الربيع شارع:  بجهة ، المناسبات فراشه لوازم تاجير

 الوميتال ورشه عن 12370 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك محمد عادل احمد -  6

 البنا على الصمد عبد على/  بملك الجيار عزبه:  بجهة ،

 قطع معرض عن 12409 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على احمد حسن -  7

 سالم على داحم على/  بملك مجاهد كفر:  بجهة ، سيارات غيار

 مخبز عن 12402 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد رشوان ايه -  8

 رشوان رمضان ابراهيم امير/  بملك - القبلي المزلقان امام المدارس شارع:  بجهة ، وحلواني افرنجى

 عن 12391 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيوقى محسن حسانين حسن يحى -  9

 مركز الجزار منطقة - السادات  االقليمي الطريق -- التحرير مفارق/  الصديق بكر ابو:  بجهة ، بناء ومواد اسمنتيه منتجات مصنع

 محمد عوض عبدالمنعم عوض/  بملك - بدر

 مكتب عن 12411 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزقم الهادى عبد شعبان صبرى -  10

 النحال ابراهيم الفتاح عبد/  بملك بيبان:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير

 حبوب بيع عن 12400 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجبار علي محمد احمد -  11

 الجبار عبد علي محمد عالء/  بملك - النجيله:  بجهة ، واعالف

 ، تصدير عن 12371 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو جوده كرم حازم -  12

 العنين ابو طه جوده كرم/  بملك مكرم عمر قريه:  بجهة

 عن 12386 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان ابراهيم محمد محمد ابراهيم مى -  13

 الششتاوى حسن محمد/  بملك البالكوس:  بجهة ، واعالف حبوب بيع

 عن 12390 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف صالح الخير ابو صالح -  14

 الديب كامل احمد محمود/  بملك النجيله:  بجهة ، تصدير مكتب

 عن 12363 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح محمد مبروك رمضان محمد -  15

 نوح محمد مبروك رمضان احمد/  بملك خربتا:  بجهة ، حيوانى انتاج مزرعه
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 12405 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر حامد الدين صالح حامد -  16

 يوسف ابو اسماعيل طارق/  بملك الفوائد بولين:  بجهة ، موبيليات معرض

 معرض عن 9918 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفضل ابو عباس السيد محمد -  17

 شعبان ابراهيم عبدالحليم عبدهللا/  بملك - الدخلي:  بجهة ، ناريه دراجات وشراء بيع

 عن 12395 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويد عبدالوهاب عبدالحميد مصطفى -  18

 دبدوب عبدالمقصود مصطفى/بملك كامل مصطفى مدرسة شارع:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع

 ورشه عن 12378 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  منصور زكى هللا عوض ماجد -  19

 منصور زكى هللا عوض عاطف/  بملك الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ، نجاره

 عن 12387 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب المنعم عبد عاطف اسالم -  20

 القط الفتاح عبد مختار كريمه/  بملك خربتا:  بجهة ، مواشى مزرعه

 عن 12372 برقم 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد فايد عوض مصطفى محمد -  21

 مسلم طلبه محمود بثينه/  بملك الحداد عزبه:  بجهة ، والبان ماشيه تربيه

 ، بقاله عن 12388 برقم 20191117 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجارحي محمد مبروك ساميه -  22

 خضر عيد عبدالحفيظ سعيد/  بملك - الطريه:  بجهة

 ورشه عن 12406 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد سعيد جمعه عصمت -  23

 حماده السيد الرحمن عبد فؤاد/  بملك الجراج عزبه:  بجهة ، معادن وخراطه لحام

 عن 12403 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحدينى السيد الحميد عبد المدنى طه -  24

 الحدينى الحميد عبد محمد محمد/  بملك الحدين:  بجهة ، والتصدير موبيليات تجاره

 بيع عن 12399 برقم 20191120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده عبدالرحمن سعد عبدالرحمن -  25

 خليل علي رضا/  بملك - صابر ام:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 12407 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملحه ابو الرازق عبد على النبى عبد -  26

 انور/  بملك مليحه:  بجهة ، والبيع العسكريه والمهمات واالكسسوارات المالبس وتجارهوبيع التصنيع عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 ملحه ابو منسى

 تربيه عن 12374 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ربيع محمد عادل ايه -  27

 شلش عبدالاله العزيز عبد رمضان/  بملك بريم:  بجهة ، وااللبان التسمين الماشيه

 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي الوروارى عبدالرازق عادل احمد -  28

 جرجس عزت منير مريم/  بملك - التحرير شارع:  بجهة ، ومشروبات عصائر عن 12394

 12412 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب هنداوى محمد عبدالغفار مبوك محمد -  29

 دياب حسين محمد نوره/  بملك - جنيدى عزبة:  بجهة ، تيل وإصالح وتركيب تصنيع عن

 مالبس عن 12397 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد عثمان الرءوف عبد امير -  30

 الغاز شركه بجوار القديم االهلى البنك:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما جاهزه

 العيسوى الرؤف عبد محمد احمد/  بملك

 عن 12373 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده فهيم محمد السعيد محمد محمود -  31

 السعدني عبداللطيف جمعه رضا/  بملك - بيبان:  بجهة ، مستعمله صحيه ادوات تجارة

 اعمال مقاول عن 12379 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد احمد محمود -  32

 غنيم محمد احمد/  بملك علقام:  بجهة ، خرسانيه
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 تجارة عن 10150 برقم 20191114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركي عبدهللا عادل احمد -  33

 باشه عبدالغفار عبدالغفار عباس/  بملك - بيبان قريه:  بجهة ، االخشاب

 عن 12358 برقم 20191105 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا حسن محمد صبحى وفيق -  34

 خيرهللا حسن محمد صبحى فيصل/  بملك النقيدى:  بجهة ، حيوانى وانتاج مواشى مزرعه

 مكتب عن 12408 برقم 20191127 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز سعد محمد كمال وليد -  35

 دراز سعد محمد كمال/  بملك دمتيوه:  بجهة ، تصدير

 بيع عن 12375 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم عبدالفتاح عبدهللا احمد -  36

 عبدهللا/  بملك - مغنين:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات  المالبس وتجارة تصنيع عدا فيما)  جاهزه مالبس

 عبدالعليم عبدالفتاح

 12376 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال الغفار عبد الحميد عبد نشات اسماء -  37

 العبد زيدان محمد زيدان/  بملك دمتيوه:  بجهة ، محمول اكسسوار عن

 اسمده عن 12383 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا ابراهيم محمد محمد كريم -  38

 عوض الملك عبد فتحي/  بملك - الحدين قرية : بجهة ، زراعيه ومبيدات

 عن 12392 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد على محمد سعد ايمن -  39

 امين شلبى سيد مصطفى/  بملك العمومى الشارع شورى منطقه مكرم عمر:  بجهة ، سيارات معرض

 مكتب عن 12398 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى فتحى محمود فتحى -  40

 حسين ابو جمعه شبل جمعه/  بملك ريه ابو منشأه:  بجهة ، صحيه وادوات رخام توريد

 بيع عن 12368 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عبدالقادر عبدهللا حازم -  41

 خليفه احمد سعاد/  بملك الموساه شارع:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارات المهمات عدا فيما فقط اطفال مالبس

 ورشة عن 12381 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالسالم معتمد خالد -  42

 العريان عبدالسالم معنمد احمد/  بملك - واقد:  بجهة ، حداده

 موبيليا معرض عن 9247 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد محمد محمود خالد -  43

 ريه ابو الشهيد عبد فتحى محمد/  بملك واقد قريه:  بجهة ،

 صيدليه عن 12367 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات حامد ايمان/  د صيدليه -  44

 االشراف بدست المحليه الوحده/  بملك االشراف دست:  بجهة ،

 ، صيدليه عن 12367 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات السيد حامد ايمان -  45

 االشراف بدست المحليه الوحده/  بملك االشراف دست:  بجهة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   العامه للمقاوالت عبدالقوى)  نصار سعد القوى عبد محمد -  46

 نصار سعد عبدالقوي سعد/  بملك - عرابي احمد قرية:  بجهة ، معمار وتوريدات عامه مقاوالت عن 12404 برقم 20191126

 ورشه عن 6712 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا القادر عبد محمد اسماعيل -  47

 شاهين السيد حسن محمد/  بملك الرئيسى الشارع النجاح قريه:  بجهة ، والمواتير الطلمبات وصيانه وتصنيع لتجميع

 عن 12382 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى عبدالواحد محمد سحر -  48

 جوده يوسف الحجاج ابو حسن/  بملك - ناصر منشأة:  بجهة ، واعالف حبوب

 ادوات عن 12393 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقاوى صميده فرج نجوي -  49

 خلف علي محمد اسماعيل/  بملك - االمراء  زهور - سالم عزبة:  بجهة ، صحيه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 12361 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالال محمود على محمد نزيه ايمان -  50

/  بملك مكه صيدليه بجوار بولين كفر:  بجهة ، والبيع والتجاره العسكريه واالكسسوارات والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 شريف العرب عز خالد

 عن 12364 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهبه ابو عبدهللا على اللطيف عبد -  51

 سيدى ميدان الجمهوريه شارع:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارت والمهمات المالبس عد فيما)  ومفروشات جاهزه مالبس

 الدخاخنى هللا فتح محمد السالم عبد/  بملك خلف

 عموم عن 12380 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل زيدان محمد رضا -  52

 محمد عصام/  بملك - العاص بن عمر قريه:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتوريدات زراعيه حاصالت وتعبئه فرز ومحطة تصدير

 زيدان

  معرض عن 12396 برقم 20191119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد حمادة فايز صباح -  53

 عمر السنوى عبدالحليم زكريا/  بملك - سالم حي حموده عزبة:  بجهة ، مراتب بيع

 مدشه عن 12369 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خواجه حسين محمد فخرى -  54

 خواجه حسين المجيد عبد مسعده/  بملك سرسيقا:  بجهة ، ارز وفراكه طحين وماكينه

 اكسسوار عن 12377 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد احمد محمد -  55

 القليوبى قطب محمد حسنى/  بملك عزير قريه:  بجهة ، محمول

 عن 12384 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهريدى الحليم عبد سعيد الحميد عبد -  56

 حشيش عبده محمد امال/  بملك االمراء شارع 8:  بجهة ، مجمده لحوم

 عن 12401 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  5النجا ابو محمد الرازق عبد عزه -  57

 داود الرحمن عبد الرحمن عبد محمد/  بملك خربتا:  بجهة ، العطاره تجاره

 توريد عن 12389 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعمانى محمد حافظ خالد اسالم -  58

 محمود حسن حلمى وليد/  بملك العساكر شارع:  بجهة ، زراعيه حاصالت

 ادوات بيع عن 12410 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم عطيه فتحى محمد -  59

 الديب هللا عبد محمود سهير/  بملك خربتا:  بجهة ، وحدايد كهربائيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5000.000   مالها ،رأس   تموين  ،  شركة   خليل مبارك الحفيظ دعب اسمهان وشريكتها غباشى قطب ابراهيم عادل ايناس -  1

 السيد مبروك حافظ محمد/  بملك المحروق الحجر:  بجهة ، تموين عن ، 12359 برقم 20191106 فى ،قيدت

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   9681:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل مبارك الحفيظ عبد اسمهان   - 1

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   11768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قرقيط عبدالعزيز الصبرى هشام   - 2

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   1695:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب زايد محمد عبدالرحمن   - 3

 نهائيا النشاط وانعدام التجاره ترك

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   11511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ الرحيم عبد عبدالرسول حمديه   - 4

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   11790:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد زيدان محمد زيدان محمد   - 5

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   7393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحالج على حسن محمد   - 6

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   11054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود عبيد محمد عادل حسام   - 7

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

 تم   20191114 تاريخ وفى ،   10294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهنامى المطلب عبد شبل المطلب عبد   - 8

 نهائيا النشاط وانعدام التجاره ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   11324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصرهللا بشرى فضل كميل   - 9

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   10513:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان ابو محمد ابراهيم فتحيه   - 10

 النشاط وانعدام نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   3652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طاحون  باهى السيد  كريمه   - 11

 نهائيا النشاط وانعدام التجاره ترك

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   6747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناشد صبحي سمير عماد/  ص د   - 12

 النشاط وانعدام نهائيا التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   1597:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  باشا حسن محمد ابوالهون احمد   - 13

 النشاط وانعدام التجدارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/ومح تم   20191125 تاريخ وفى ،   4903:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس عبدالحميد محمد سحر   - 14

 الرئيسى المحل لشطب االخر الرئيسى المحل الغاء

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   10654:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صقر طه عمر همت   - 15

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصالحيه  عفيفى  كامل  ثناء   - 16

 النشاط وانعدام نهائيا التجاره لتركها شطب



 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   20191125 تاريخ وفى ،   4903:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس عبدالحميد محمد سحر   - 17

 االخر والرئيسى الرئيسى للمحل التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   3954:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار حسن عبدهللا صبريه   - 18

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   12326:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التباع حسن علي رمضان مسعد   - 19

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   11448:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دراز فضل رجب مصطفي   - 20

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  7386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر محمد على احمد احمد -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  6979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين محمود خضيري سحر -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  10815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زياده المنعم عبد سعيد محمود -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  9215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى محمد احمد -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  11903 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى الفتاح عبد ابراهيم رضا -  5

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

 رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  11268 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فنون محمد ابراهيم الرافع عبد مصطفى -  6

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  7322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين راضى عقاب جابر هده -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  5712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   السيد محمد الدكتور صيدليه)  السيد العاطى عبد السيد محمد/ ص د -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  1937 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس سالم مصطفي محمد/  د -  9

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  10125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هندى نظيم فوزى امانى -  10

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  3024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود  فتحى  محمد -  11

  جنيه  1000000.000، 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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  8594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حالوه محمد الحميد عبد جمال -  12

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

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  10166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راشد البارى عبد المحسن عبد انتصار -  13

  جنيه  22000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  11338 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عنانى عبده سعد فريد -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  11513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيسي علي محمد ابراهيم احمد -  15

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  12258 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللمعى شرف محمد محمد محمود -  16

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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  9141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى المولى عبد عطيه احمد على -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  9505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن الرحمن عبد محمد ماهر -  18

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  10263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس العاطى عبد النشارتى ناديه -  19

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 6650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز وليم مجدي هاني -  1

  عزيز وليم مجدى هانى/  بملك الجديد بدر تقسيم ب منطقه 27 قطعه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 11049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمورى محمد المنعم عبد اسالم -  2

 المطافي خلف هندى حي - هديب عبدالهادى محمد شهيناز/  بملك - هديب محمد/  د شارع - ليصبح العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 12358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا حسن محمد صبحى وفيق -  3

  خيرهللا حسن محمد صبحى فيصل/  بملك النقيدى ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 12360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بكر عثمان ساره -  4

 ماجور بكراحمد  عثمان/  بملك/  المدارس شارع ،

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 12361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال محمود على محمد نزيه ايمان -  5

  شريف العرب عز خالد/  بملك مكه صيدليه بجوار بولين كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 12362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلشى خنيزى محمد امل -  6

  االدهم سعيد وحيد/  بملك الدينى المعهد خلف المصنع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت جندى كمال عصمت -  7

  جبر سليمان كامل رضا/  بملك دمتيوه ،:   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 20191107 تاريخ وفي 12368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالقادر عبدهللا حازم -  8

  خليفه احمد سعاد/  بملك الموساه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبه ابو عبدهللا على اللطيف عبد -  9

  الدخاخنى هللا فتح محمد السالم عبد/  بملك خلف سيدى ميدان الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات حامد ايمان/  د صيدليه -  10

  االشراف بدست المحليه الوحده/  بملك االشراف دست ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات السيد حامد ايمان -  11

  االشراف بدست المحليه الوحده/  بملك االشراف دست ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خواجه حسين محمد فخرى -  12

 خواجه حسين المجيد عبد مسعده/  بملك سرسيقا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى قطب احمد السيد قطب سهير -  13

  الشويخ حسن ابراهيم على/  بملك/  القبلى المزلقان شارع من متفرع الربيع شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 12370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد عادل احمد -  14
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 دياب حسين محمد نوره/  بملك - جنيدى بةعز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 12411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقم الهادى عبد شعبان صبرى -  73

  النحال ابراهيم الفتاح عبد/  بملك بيبان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 6712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا القادر عبد محمد اسماعيل -  74

  شاهين السيد حسن محمد/  بملك الرئيسى الشارع النجاح قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 12410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عطيه فتحى محمد -  75

  الديب هللا عبد محمود سهير/  بملك خربتا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 6712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا القادر عبد محمد اسماعيل -  76

  شاهين السعيد حسن محمد/  بملك النجاح قريه الرئيسى الشارع بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 10815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده المنعم عبد سعيد محمود -  1

 زراعيه حاصالت وتعبئه وغربله تصدير:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 11049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمورى محمد المنعم عبد اسالم -  2

 علي الحصول وبعد نت االنتر خدمات عدا فيما)  واالستشارات قدرات وتأهيلوتنمية تدريب/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 الالزمه التراخيص

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 10246   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى على السيد محمد سامح -  3

 التصدير/   ليصبح النشاط تعديل-:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 8594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوه محمد الحميد عبد جمال -  4

 االصلي النشاط وتصديرالي استيراد/  اضافةنشاط:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 3471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح محمد احمد مبروك -  5

 ستائر ولوازم مفروشات بيع

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 10263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العاطى عبد النشارتى ناديه -  6

 اعالف تجاره:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على احمد حسن -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 12402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد رشوان ايه -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 12382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالواحد محمد سحر -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد فايد عوض مصطفى محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 12391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيوقى محسن حسانين حسن يحى -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 12392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد على محمد سعد ايمن -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حامد الدين صالح حامد -  7

 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 تم20191127 تاريخ وفي 12406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد سعيد جمعه عصمت -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 12390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف صالح الخير ابو صالح -  9

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال محمود على محمد نزيه ايمان -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات حامد ايمان/  د صيدليه -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات السيد حامد ايمان -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 12400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجبار علي محمد احمد -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 12412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر هنداوى محمد عبدالغفار مبوك محمد -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده فهيم محمد السعيد محمد محمود -  15

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد عبدالواحد عبدالقدوس خيرى -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو جوده كرم حازم -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 12399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده عبدالرحمن سعد عبدالرحمن -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالقادر عبدهللا حازم -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 12398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى فتحى محمود فتحى -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 11082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد سيد محمد -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 10263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العاطى عبد النشارتى ناديه -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 12383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا ابراهيم محمد محمد كريم -  23

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 12394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادي الوروارى عبدالرازق عادل احمد -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 12404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العامه للمقاوالت عبدالقوى)  نصار سعد القوى عبد محمد -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد عادل احمد -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بكر عثمان ساره -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 12410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عطيه فتحى محمد -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 12381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالسالم معتمد خالد -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ربيع محمد عادل ايه -  30

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال الغفار عبد الحميد عبد نشات اسماء -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 12396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد حمادة فايز صباح -  32

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 12358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا حسن محمد صبحى وفيق -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 9918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل ابو عباس السيد محمد -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 9247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد محمود خالد -  35

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى الحليم عبد سعيد الحميد عبد -  36

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 12397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عثمان الرءوف عبد امير -  37

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان ابراهيم محمد محمد ابراهيم مى -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 12395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويد عبدالوهاب عبدالحميد مصطفى -  39

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب المنعم عبد عاطف اسالم -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 12393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوى صميده فرج نجوي -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 12389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعمانى محمد حافظ خالد اسالم -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى قطب احمد السيد قطب سهير -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خواجه حسين محمد فخرى -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز سعد محمد كمال وليد -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبه ابو عبدهللا على اللطيف عبد -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارحي محمد مبروك ساميه -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 12401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 5النجا ابو محمد الرازق عبد عزه -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 6712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا القادر عبد محمد اسماعيل -  49

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ملحه ابو الرازق عبد على النبى عبد -  50

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 12377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد محمد -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح محمد مبروك رمضان محمد -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 12365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت جندى كمال عصمت -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 12378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور زكى هللا عوض ماجد -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلشى خنيزى محمد امل -  55

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191118 تاريخ وفي 11327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده الخير ابو الرحمن عبد العاطى عبد ايمان -  56

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 12379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد احمد محمود -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 12380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل زيدان محمد رضا -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 12411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقم الهادى عبد شعبان صبرى -  59

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم عبدالفتاح عبدهللا احمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 10150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركي عبدهللا عادل احمد -  61

 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

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 12403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحدينى السيد الحميد عبد المدنى طه -  62

 خاص: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191127 تاريخ وفي 10263   برقم قيده سبق  ، تاجر ، يونس العاطى عبد النشارتى ناديه -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مركز/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 11049 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

   واالستشارات للتدريب دريم

   بارك سيتى: الى 12332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  2

 ادويه وتداول لبيع طلعت محمد مركز: الى 12191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  3

 (   يونس محمد طلعت محمد)  بيطريه ولقاحات

 ارض/  بجعلها التجاريه السمه درجة: الى 8995 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  4

   والمخصبات واالسمده المبيدات لتجارة الكنانه

   عنتر حسين عبدالستار ابراهيم: الى 372 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  5

   يونس العاطى عبد النشارتى ناديه: الى 10263 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  6

   اليوجد: الى 10263 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  7

   ستار جينز: الى 9161 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجارىال السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   2816:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه النجار احمد محمد عماد/  شركة   - 1

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

   20191121 تاريخ وفى ،   2881:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه  ابوسمره   محمد ابراهيم  حسن  شركه   - 2

 وتصفيتها الشركه حل تم حماده كوم 2017 لسنة 1411 برقم توقيعاته علي مصدق شركه فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 الشركه قبل عليه وبما له بما وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهايا

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   9092:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه بشاى شلبى بشاى مينا شلبى/  شركه   - 3

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 9092، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه بشاى شلبى بشاى مينا شلبى/  شركه -  1

  جنيه  45000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191128،   تاريخ وفي 9193، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه زيدان اسماعيل محمود احمد/  شركه -  2

  جنيه  40000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191128،   تاريخ وفي 9193، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه سالم احمد كامل احمد/  شركه -  3

  جنيه  40000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كامل احمد/  شركه: الى 9193 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191128:  تاريخ ىف  ،  -  1

 وشريكه سالم احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 باسم والرهن االقتراض حق ولهم االداره اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  الغنى عبد احمد السيد عالء -  1

    20191111:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق وفتح حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها الشركه

 10986   برقم



 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

 باسم والرهن االقتراض حق ولهم ارهاالد اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  الغنى عبد احمد السيد عالء -  2

    20191111:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق وفتح حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها الشركه

 10986   برقم

 التسهيالت زياده - االداره مجلس رئيس اختصاص الي يضاف  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  ربه عبد ناجح محمد -  3

 صور في وذلك -الغير مصريا جنيها مليون وخمسون مائتان فقط 250000000 - لتصبح البنوك من للجمعيه الممنوحه االئتمانيه

 2215   برقم    20191120:  تاريخ ، نهائيه او ابتدائيه ضمان خطابات

 مع عالقتها فى الشركه ويمثل منفردا والتوقيع االداره حق  موصى شريك  بسيطة توصية  القاضى محمد الحميد عبد محمد -  4

 العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها والتعاقد الشركه الداره السلطات الصدداوسع هذا فى وله الغير

 العقارى الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والشراء البيع عقود على التوقيع وحق والخاص العام وقطاعاالعمال

 وكذلك الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه والمعامالت

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، ابو كل فى الغير توكيل حق وله والرهن االقتراض حق

 مع عالقتها فى الشركه ويمثل منفردا والتوقيع االداره حق  موصى شريك  بسيطة توصية  ىالقاض محمد الحميد عبد محمد -  5

 العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها والتعاقد الشركه الداره السلطات الصدداوسع هذا فى وله الغير

 العقارى الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والشراء البيع عقود على التوقيع وحق والخاص العام وقطاعاالعمال

 وكذلك الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه والمعامالت

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، ابو كل فى الغير توكيل حق وله والرهن االقتراض حق

 فى وله الغير مع عالقتها فى الشركه ويمثل منفردا والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم احمد كامل احمد -  6

 وقطاعاالعمال العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها والتعاقد الشركه الداره السلطات الصدداوسع هذا

 والمعامالت العقارى الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والشراء البيع عقود على التوقيع وحق والخاص العام

 االقتراض حق وكذلك الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، ابو كل فى الغير توكيل حق وله والرهن

 فى وله الغير مع عالقتها فى الشركه ويمثل منفردا والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم احمد كامل احمد -  7

 قطاعاالعمالو العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع مع باسمها والتعاقد الشركه الداره السلطات الصدداوسع هذا

 والمعامالت العقارى الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والشراء البيع عقود على التوقيع وحق والخاص العام

 االقتراض حق وكذلك الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع كالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، ابو كل فى الغير توكيل حق وله والرهن

 اسماعيل محمود احمد الشريك تخارج -( 2)- ماذكر بعض  موصى شريك  بسيطة توصية  القاضى محمد الحميد عبد محمد -  8

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، عليه وبما له بما تخالص ان بعد زيدان

 اسماعيل محمود احمد الشريك تخارج -( 2)- ماذكر بعض  موصى شريك  بسيطة توصية  القاضى محمد الحميد عبد محمد -  9

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، عليه وبما له بما تخالص ان بعد زيدان

 بعد زيدان اسماعيل محمود احمد الشريك تخارج -( 2)- ماذكر بعض  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم احمد كامل احمد -  10

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، عليه وبما له بما تخالص ان

 بعد زيدان اسماعيل محمود احمد الشريك تخارج -( 2)- ماذكر بعض  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم احمد كامل احمد -  11

 9193   برقم    20191128:  تاريخ ، عليه وبما له بما تخالص ان

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   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

   برقم    20191112:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه النجار احمد محمد عماد/  شركة -  1

2816 

   برقم    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه العشري صالح سليمان شركه -  2

4865 

    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه  ابوسمره   محمد ابراهيم  حسن  شركه -  3

 2881   برقم

    20191128:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه زيدان اسماعيل محمود احمد/  شركه -  4

 9193   برقم

   برقم    20191128:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سالم احمد كامل احمد/  شركه -  5

9193 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7386   برقم    20191103:  تاريخ ، 1835  2018/4/9  خضر محمد على احمد احمد -  1

 9231   برقم    20191103:  تاريخ ، 1832  2019/11/27  متولى حسانين صالح محمد -  2

 7754   برقم    20191104:  تاريخ ، 1537  2019/6/29  بحيرى احمد محمد احمد -  3

 7754   برقم    20191104:  تاريخ ، 1537  2019/6/29  بحيرى احمد محمد احمد -  4

 9044   برقم    20191104:  تاريخ ، 1838  2019/3/12  عبيد امين عطيه محمود -  5

 8077   برقم    20191104:  تاريخ ، 1839  2020/9/1  الكربيجى ابراهيم خميس ابراهيم -  6

 6650   برقم    20191104:  تاريخ ، 1840  2016/10/19  عزيز وليم مجدي هاني -  7

 9215   برقم    20191105:  تاريخ ، 1843  2019/11/12  ابراهيم مصطفى محمد احمد -  8

 7041   برقم    20191105:  تاريخ ، 1847  2018/02/11  سليه حسين محمود محمد فاضل يحيى -  9

 7041   برقم    20191105:  تاريخ ، 1846  2017/06/25  سليه حسين محمود محمد فاضل يحيي -  10

 8338   برقم    20191107:  تاريخ ، 1860  2016/09/13  محمد يوسف محمد اسامه -  11

 8255   برقم    20191111:  تاريخ ، 1869  2016/07/08  طالب ابو محمد رجب السالم عبد -  12



 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

 3471   برقم    20191112:  تاريخ ، 1888  2019/11/01  نوح محمد احمد مبروك -  13

 7393   برقم    20191112:  تاريخ ، 1886  2013/04/20  الحالج على حسن محمد -  14

 7393   برقم    20191112:  تاريخ ، 1887  2018/04/20  الحالج على حسن محمد -  15

 8734   برقم    20191112:  تاريخ ، 1883  2017/12/19  ريه ابو مبروك حسن طارق -  16

 6662   برقم    20191113:  تاريخ ، 1892  2016/11/5(  سالم محمد احمد طارق)  للتجاره الطارق -  17

 6662   برقم    20191113:  تاريخ ، 1892  2016/11/5  والتوريدات العامه للمقاوالت الطارق -  18

 9173   برقم    20191114:  تاريخ ، 1895  2019/9/29  خليفه على الجارحى العزيز دعب الجارحى -  19
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   ــــــــــــــــــــــ  
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 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 حافظة بموجب 71 رقم الرهن تجديد تم  سليه محمود محمد عادل محمد - الزارعيه الحاصالت وتصدير لتجارة سفكو شركه -  1
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


