
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوفمبر شهر ابشواى جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لالسج تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 معرض عن 8073 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبدالفتاح محمد سيد -  1

 يماني صالح شعبان/  بملك - 5 عمارة - المدينة مجلس عمارات الجمهورية شارع:  بجهة ، حلواني

 بوفيه عن 8085 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبي مرسي الخالق عبد احمد -  2

 عبدالخالق محمد/  ملك المطافي شارع:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات

 قطع تجارة عن 8080 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منشاوي صميده غانم ياسين -  3

 حسين يعرب مصطفى/ ملك قارون االولى القرية:  بجهة ، وتكاتك موتوسيكالت غيار

 العمال مكتب عن 8047 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان السيد حمدان كارم -  4

 حسان السيد حمدان السيد/ ملك ابوكساه:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير

 مكتب عن 8075 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد علي ابوالعنين علي -  5

 عبدالحميد علي ابوالعنين عصام/ ملك ابوكساه:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال

 خدمات مكتب عن 8061 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصايم معوض عيد محمود -  6

 الصايم معوض عيد/ ملك بحري كحك:  بجهة ، حكومية

 بقالة تجارة عن 8054 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان ميزار عبدهللا عمرو -  7

 رمضان ميزار عبدهللا/ بملك/  شكشوك:  بجهة ،

 ادوات تجارة عن 8065 برقم 20191117 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ امين عويس ساره -  8

 عبدالسالم عبدالحليم منا/ ملك الكبير المسجد بجوار:  بجهة ، ومالبس منزلية

 تجارة عن 8064 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده عبدالرحمن محمد سوميه -  9

 حميده عبدالرحمن محمد/  بملك الغربي الكوبري جوار المقراني:  بجهة ، البقاله

 ثالجة عن 8046 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالعزيز عجمي سيد -  10

 الحميد الستارعبد عبد عبدالحميد/  بملك شكشوك:  بجهة ، اسماك

 ، البقالة تجارة عن 8083 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكي زكي يحي اسامة -  11

 زكي زكي يحي/  بملك العجميين:  بجهة

 عن 8084 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعت عبدالسميع عبدالبصير شعيشع -  12

 الشاعت عبدالسميع عبدالبصير سيد/ بملك قارون تونس:  بجهة ، عقاري استثمار مكتب

 مقاوالت عن 8074 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد فرج عمر -  13

 عبدالحميد محمد فرج/ملك قبلي المشرك الصبيحي:  بجهة ، عامة

 قطع تجارة عن 8051 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد احمد محمد احمد -  14

 محمد محمد مصطفى/ ملك الجمهورية شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 مكتب عن 8059 برقم 20191107 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عجمي محمد صالح -  15

 علي عجمي محمد/ملك البحر شارع:  بجهة ، مقاوالت

 البقالة تجارة عن 8079 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منجود قاسم منجود محمد -  16

 عبدالمقصود ابراهيم ابراهيم/ ملك القبلية سنرو:  بجهة ، بالتجزئة الزيوت وتشمل
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 عن 8078 برقم 20191124 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع عبدالبصير عبدالقادر محمد -  17

 عبدالسميع عبدالبصير عبدالقادر علوي/  بملك/  قارون اباظة:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

:  بجهة ، البقالة عن 8068 برقم 20191118 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي بيومي فتحي وفاء -  18

 صادق محمود السيد/ملك الجبالي قصر

 عن 3871 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب محمود عبدالعال ياسر -  19

/  بملك زيد:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب

 عبدالتواب محمود عبدالعال

 مكتب عن 8081 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عليوة ابراهيم حمدي -  20

 ابراهيم عليوة ابراهيم/  ملك قارون - االولي القرية:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مكتب عن 8077 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح احمد نبيل احمد -  21

 عبدالفتاح احمد نبيل/ بملك ابوكساه المنشية:  بجهة ، والتوريدات العامة المقاوالت العمال

 ، بلدي مخبز عن 8057 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدهللا علي منى -  22

 حسن معيوب مصطفى/ ملك بياض قصر جبه عزبة:  بجهة

 فاكهة تصدير عن 8082 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن نصر قرني السيد -  23

 عبدالقوي مصطفي سامي/ بملك سنهور طريق ابوكساه:  بجهة ، وخضراوات

 مكتب عن 8066 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل عبدالقوي علي فايزة -  24

 متولي هشيمة ابو عشري/  ملك -هريت بطن قرية - الخواجات:  بجهة ، ع.م.ج داخل عمال نقل

 عن 8070 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير عبدالعزيز السالم عبد معتصم -  25

 ابوجنشو:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب

 عبدالعزيز عبدالسالم عنتر/ ملك

 مصنع عن 8071 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد محمد هاني -  26

 محمد يوسف محمد/ ملك:  بجهة ، بالستيك اكياس

 مكتب عن 2076 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عجمي محجوب احمد -  27

 عبدهللا عجمي محجوب/ ملك ابوكساه:  بجهة ، تصدير

 قطع تجارة عن 8055 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب ياسين محمد ابوزيد -  28

 ميهوب ياسين محمد/ ملك المطافي شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 اسماك مطعم عن 8056 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد حمدي محمود -  29

 محمد محمد حمدي محمد/ ملك شكشوك:  بجهة ،

 حداده ورشة عن 8072 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالعزيز فتحي طه -  30

 احمد محمد الدين جمال/ملك والربع النزلة:  بجهة ،

 استصالح عن 8052 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي مصري خالد مصطفى -  31

 مرسي مصري خالد/ ملك قارون قوته:  بجهة ، الزراعية والمقاوالت الصحراوية االراضي وادارة

 ، البقالة تجارة عن 8049 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي بكري سعد محمد -  32

 الستار عبد حلمي مني/ بملك بكساه ابو:  بجهة

 اجهزه بيع عن 8088 برقم 20191127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم علي محمد هشام -  33

 احمد محمد ناهد/  بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، بالعموله كهربائيه
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 اجهزة تجارة عن 8067 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  34

 ابوبكر قرني احمد/ ملك جنشو ابو:  بجهة ، كهربائية

 مكتب عن 8089 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد احمد شعبان محمد -  35

 شارع ابوجنشو:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 احمد شعبان حسن/  ملك المرور

 ، لحام ورشة عن 8060 برقم 20191107 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه مالك اكرم بوال -  36

 علي خلف رجاء/ ملك ابوجنشو:  بجهة

 ، مغسله عن 8087 برقم 20191127 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمود عبدالعظيم ربيع -  37

 محمد عبدالحافظ فاطمه/  بملك ابشواي - النصاريه قرية - العمده عزبة:  بجهة

 طهي عن 8069 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمود منصور -  38

 عبدالرحمن محمد اميره/ ملك تونس:  بجهة ، ومأكوالت طعام وتقديم

 تجارة عن 8053 برقم 20191105 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد سنهابي عبدالرحمن سعدية -  39

 محمد السيد عمر/  بملك/  الشواشنة:  بجهة ، منزلية ادوات

 ورشة عن 8058 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز ابوزيد فاروق حسني -  40

 مصطفى درويش راضي/ملك ابوكساه البحر شارع:  بجهة ، نجارة

 العمال مكتب عن 8048 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد بكري محمد -  41

 علي احمد بكري معبد/ ملك ابوكساه:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير

 العمال مكتب عن 8090 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى السيد علي محمد -  42

 عيسى السيد علي/  بملك ابوجنشو:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 تجارة عن 8086 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين معوض حسين محمود -  43

 عبدالفتاح محمد عبدالكريم/ ملك شنب ابو:  بجهة ، منزلية ادوات

 العمال مكتب عن 8093 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد هاشم علي احمد -  44

 هاشم شعبان امل/  ملك ابوكساه:  بجهة ، المقاوالت

 العمال مكتب عن 8050 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد محمود خلف -  45

 حسن امام احمد/ ملك عبدالعال الشيخ شارع:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 ، البقالة تجارة عن 8062 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز محمد خليل محمد -  46

 عبدهللا رجب محمد/ كمل المحطة شارع:  بجهة

 مكتب عن 8063 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق احمد الدين جمال محمد -  47

 ابراهيم احمد السيد/  بملك المحطه - الجمهوريه ش السالم برج:  بجهة ، هندسي

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

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

 والخضار الغذائيه المواد وتعبئة وتغليف وتجارة العامه التوريدات  ،  شركة   وشريكه معبد السيد عبدالقوي مصطفى حسان -  1

 المواد وتعبئة وتغليف وتجارة العامه التوريدات عن ، 8092 برقم 20191128 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  والفاكهه

 عبدالقوي مصطفى حسان اشرف/  بملك ابوكساه:  بجهة ، والفاكهه والخضار الغذائيه

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  المقاوالت باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه عبدالكريم خميس احمد محمد -  2

 خميس احمد ايمن/  ملك الدين شرف:  بجهة ، المقاوالت باعمال القيام عن ، 8091 برقم 20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  7713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه سعيد التواب عبد شريف -  1

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  7979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبي عبد شريف اسماعيل طه -  2

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  6362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معبد عبدالباقى فتحى محمود -  3

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20191117 ، تاريخ وفي  2535 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مرسى على صالح بجعله التجاري االسم تعديل -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  2535 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان مرسى على صالح -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  7928 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد كمال محمد سليمان -  6

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  6410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد هللا حسب قطب شعبان -  7

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  6755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود رمضان احمد -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصادق عبد احمد محمد ربيع -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان السيد حمدان كارم -  1

 حسان السيد حمدان السيد/ ملك ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالعزيز عجمي سيد -  2

 الحميد الستارعبد عبد عبدالحميد/  بملك شكشوك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد احمد محمد احمد -  3

 محمد محمد مصطفى/ ملك وريةالجمه شارع ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد بكري محمد -  4

 علي احمد بكري معبد/ ملك ابوكساه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد محمود خلف -  5

 حسن امام احمد/ ملك عبدالعال الشيخ شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 8049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي بكري سعد محمد -  6

 الستار عبد حلمي مني/ بملك بكساه ابو ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي مصري خالد مصطفى -  7

 مرسي مصري خالد/ ملك قارون قوته ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سنهابي عبدالرحمن سعدية -  8

 محمد السيد عمر/  بملك/  الشواشنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان ميزار عبدهللا عمرو -  9

 رمضان ميزار عبدهللا/ بملك/  شكشوك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدهللا علي منى -  10

 حسن معيوب مصطفى/ ملك بياض قصر جبه عزبة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب ياسين محمد ابوزيد -  11

 ميهوب ياسين محمد/ ملك المطافي شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد حمدي محمود -  12

 محمد محمد حمدي محمد/ ملك شكشوك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 8059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عجمي محمد صالح -  13

 علي عجمي محمد/ملك البحر شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 8060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مالك اكرم بوال -  14

 علي خلف رجاء/ ملك ابوجنشو ،



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 8058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز ابوزيد فاروق حسني -  15

 مصطفى درويش راضي/ملك ابوكساه البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 8061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصايم معوض عيد محمود -  16

 الصايم معوض عيد/ ملك بحري كحك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 8062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز محمد خليل محمد -  17

 عبدهللا رجب محمد/ ملك المحطة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 8063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد الدين جمال محمد -  18

 ابراهيم احمد السيد/  بملك المحطه - الجمهوريه ش السالم برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 8064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالرحمن محمد سوميه -  19

 حميده عبدالرحمن محمد/  بملك الغربي الكوبري جوار المقراني ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 6861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج الحافظ عبد الحليم عبد محمد -  20

 عبدالحافظ سعد احمد/ ملك االولى القرية قارون بجعله االخر الرئيسي بالمركز العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 6362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معبد عبدالباقى فتحى محمود -  21

 معبد عبدالباقي فتحي/  بملك ابوكساه الرضوان مسجد بجوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 8066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالقوي علي فايزة -  22

 متولي هشيمة ابو عشري/  ملك -هريت بطن قرية - الخواجات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 5921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمى محمد رمضان محمد -  23

 فرغلي محمود محمد/  بملك ابشواي مركز العجميين بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 8065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ نامي عويس ساره -  24

 عبدالسالم عبدالحليم منا/ ملك الكبير المسجد بجوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 8068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي بيومي فتحي وفاء -  25

 صادق محمود السيد/ملك الجبالي قصر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 8069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود منصور -  26

 عبدالرحمن محمد اميره/ ملك تونس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 8067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  27

 ابوبكر قرني احمد/ ملك جنشو ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 8071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد محمد هاني -  28

 محمد يوسف محمد/ ملك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 8070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالعزيز السالم عبد معتصم -  29

 عبدالعزيز عبدالسالم عنتر/ ملك ابوجنشو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 8072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالعزيز فتحي طه -  30

 احمد محمد الدين جمال/ملك والربع النزلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 8073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبدالفتاح محمد سيد -  31

 يماني صالح شعبان/  بملك - 5 عمارة - المدينة مجلس عمارات الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 2076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عجمي محجوب احمد -  32

 عبدهللا عجمي محجوب/ ملك ابوكساه ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 8074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد فرج عمر -  33

 عبدالحميد محمد فرج/ملك قبلي المشرك الصبيحي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 8075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد علي ابوالعنين علي -  34

 عبدالحميد علي ابوالعنين عصام/ ملك ابوكساه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 8078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدالبصير عبدالقادر محمد -  35

 عبدالسميع عبدالبصير عبدالقادر علوي/  بملك/  قارون اباظة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 8077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح احمد نبيل احمد -  36

 عبدالفتاح احمد نبيل/ بملك ابوكساه المنشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نصر قرني السيد -  37

 عبدالقوي مصطفي سامي/ بملك سنهور طريق ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالعزيز فتحي طه -  38

 احمد محمد السيد جمال/  بملك - الصديق يوسف مركز - النزلة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منجود قاسم منجود محمد -  39

 عبدالمقصود ابراهيم ابراهيم/ ملك القبلية سنرو ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكي زكي يحي اسامة -  40

 زكي زكي يحي/  بملك العجميين ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوي صميده غانم ياسين -  41

 حسين ربيع مصطفى/ ملك قارون االولى القرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عليوة ابراهيم حمدي -  42

 ابراهيم عليوة ابراهيم/  ملك قارون - االولي القرية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 6202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد عمر -  43

 احمد محمد احمد عمر/ بملك ابشواي مركز الخالدية ابوشنب بجعله االخر الرئيسي بالمركز العنوان تعديل ،

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعت عبدالسميع عبدالبصير شعيشع -  44

 الشاعت عبدالسميع عبدالبصير سيد/ بملك قارون تونس ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 6202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد عمر -  45

 احمد محمد احمد عمر/ بملك ابشواي مركز الخالدية ابوشنب بجعله الرئيسي بالمركز العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي محمد هشام -  46

 احمد محمد ناهد/  بملك الجمهوريه شارع ،   :الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد علي محمد -  47

 عيسى السيد علي/  بملك ابوجنشو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين معوض حسين محمود -  48

 عبدالفتاح محمد عبدالكريم/ ملك شنب ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 3871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمود عبدالعال ياسر -  49

 عبدالتواب محمود عبدالعال/  بملك زيد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي مرسي الخالق عبد احمد -  50

 عبدالخالق محمد/  ملك المطافي شارع ،:   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 20191127 تاريخ وفي 8087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمود عبدالعظيم ربيع -  51

 محمد عبدالحافظ فاطمه/  بملك ابشواي - النصاريه قرية - العمده عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 3871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمود عبدالعال ياسر -  52

 وتصدير استيراد نشاط عن عبدالتواب محمود عبدالعال/  بملك ابشواي. م-زيد بناحية اخر رئيسي محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد شعبان محمد -  53

 احمد شعبان حسن/  ملك المرور شارع ابوجنشو ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 8093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد هاشم علي احمد -  54

 هاشم شعبان امل/  ملك ابوكساه ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 5592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى رمضان امام احمد -  1

 ومستلزماتها مالبس وبيع تصدير بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 5859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو صبرة يوسف صبرة -  2

 وتريسكالت كاوتش اطارات وتجارة سيارات وشراء بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 6362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معبد عبدالباقى فتحى محمود -  3

 قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 7928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال محمد سليمان -  4

 قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 2076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عجمي محجوب احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عليوة ابراهيم حمدي -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 يختار وفي 8062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز محمد خليل محمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 8047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان السيد حمدان كارم -  4

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكي زكي يحي اسامة -  5

 خاص



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 8068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي بيومي فتحي وفاء -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منجود قاسم منجود محمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 8073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبدالفتاح محمد سيد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب ياسين محمد ابوزيد -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 8049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي بكري سعد محمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوي صميده غانم ياسين -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 8072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالعزيز فتحي طه -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 8048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد بكري محمد -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 8066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالقوي علي فايزة -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي محمد هشام -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نصر قرني السيد -  16

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعت عبدالسميع عبدالبصير شعيشع -  17

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 8071   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، احمد عبدالحميد محمد هاني -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي مرسي الخالق عبد احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 8070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالعزيز السالم عبد معتصم -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سنهابي عبدالرحمن سعدية -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 8075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد علي ابوالعنين علي -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 8077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح احمد نبيل احمد -  23

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 8058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز ابوزيد فاروق حسني -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 3871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمود عبدالعال ياسر -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 8059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عجمي محمد صالح -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 8065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ امين عويس ساره -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 8063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد الدين جمال محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدهللا علي منى -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 8074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد فرج عمر -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 8060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مالك اكرم بوال -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع يلتعد تم20191104 تاريخ وفي 8046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالعزيز عجمي سيد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 8061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصايم معوض عيد محمود -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 8051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد احمد محمد احمد -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 8064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالرحمن محمد سوميه -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد حمدي محمود -  36

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 8093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد هاشم علي احمد -  37

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمود عبدالعظيم ربيع -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين معوض حسين محمود -  39

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 8078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدالبصير عبدالقادر محمد -  40

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 8050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد محمود خلف -  41

 خاص: التأشير



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد شعبان محمد -  42

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد علي محمد -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 8069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود منصور -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي مصري خالد مصطفى -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 8054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان ميزار عبدهللا عمرو -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 8067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  47

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االمام بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 5592 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

   ومستلزماتها المالبس وبيع لتصدير

 الفتح مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 6362 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  2

   للتصدير( m f) اف ام

 الكمال بجعله التجارية السمة تعديل: الى 7928 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  3

   للتصدير

 مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 6755 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  4

   العامة للمقاوالت الجوهرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 2173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه يوسف السالم عبد السيد السالم عبد -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 2464    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حميده محمد توفيق ياسر -  1

 حميده محمد توفيق ورثة/ ملك الجيالني الدين شرف بجعلها للشركة العام المركز تعديل ،:   الـتأشير 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

 تاريخ وفي 2464    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حميده محمد توفيق جالل بجعلها الشركة اسم تعديل -  2

 توفيق ورثة/ ملك الجيالني الدين شرف بجعلها للشركة العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 حميده محمد

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 2173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه يوسف السالم عبد السيد السالم عبد -  3

 صديق ابراهيم محمد/ ملك الجمهورية شارع بجعله عنوانال تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 4713    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه دسوقى الصمد عبد -  4

 عبدالسميع دسوقي حسين/ ملك ابوشنب والكائن صناعية منظفات مصنع عن فرعي محل افتتحت ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت تصدير بجعله الشركة من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكه دسوقى الصمد عبد -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 4713   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر عدا فيما

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة اسم تعديل: الى 2464 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191117:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه حميده محمد توفيق جالل بجعلها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ، موصي شريك بجعله حميده محمد توفيق ياسر الشريك صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق ياسر -  1

 2464   برقم    20191117:  تاريخ

 ، موصي شريك بجعله حميده محمد توفيق ياسر الشريك صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق ياسر -  2

 2464   برقم    20191117:  تاريخ

 شريك بجعله حميده محمد توفيق ياسر الشريك صفة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق جالل -  3

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، موصي

 شريك بجعله حميده محمد توفيق ياسر الشريك صفة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق جالل -  4

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، موصي

 مع والتعامل منفردا الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده وله  موصى شريك  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق ياسر -  5

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، والخاصة العامة والهيئات الحكومية الجهات

 مع والتعامل منفردا الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده وله  موصى شريك  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق ياسر -  6

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، والخاصة العامة والهيئات الحكومية الجهات

 والتعامل منفردا الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق جالل -  7

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، والخاصة العامة والهيئات الحكومية الجهات مع

 والتعامل منفردا الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حميده محمد توفيق جالل -  8

 2464   برقم    20191117:  تاريخ ، والخاصة العامة والهيئات الحكومية الجهات مع

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191118:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه يوسف السالم عبد السيد السالم عبد -  1

 2173   برقم

 4713   برقم    20191125:  تاريخ ، تضامن ركةش عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه دسوقى الصمد عبد -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1347   برقم    20191103:  تاريخ ، 1026  2014-10-28حتي ساري2009-10-28ج  محمد محمد عباس -  1



 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

 1347   برقم    20191103:  تاريخ ، 1027  2019-10-27 حتي ساري2014-10-27ج  محمد محمد عباس -  2

 1347   برقم    20191103:  تاريخ ، 1028  2024-10-26 حتي ساري2019-10-26ج  محمد محمد عباس -  3

 1645   برقم    20191103:  تاريخ ، 1023  2010-8-27 حتي ساري2005-8-27ج  يسين فتحى على -  4

 1645   برقم    20191103:  تاريخ ، 1024  2015-8-26 حتي ساري2010-8-26ج  يسين فتحى على -  5

 1645   برقم    20191103:  تاريخ ، 1025  2020-8-25 حتي ساري2015-8-25ج  يسين فتحى على -  6

 2883   برقم    20191104:  تاريخ ، 1032  2020-2-20حتى ساري2015-2-20ج  حميده كامل مصطفى قطب -  7

   برقم    20191104:  تاريخ ، 1029  2020-8-10 حتي ساري2015-8-10ج  النبى عبد محمد يوسف فتحى عزة -  8
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 4983   رقمب    20191105:  تاريخ ، 1037  2021-6-22 حتي سارس2016-6-22ج  حسن اسحق مصطفى محمود -  9

 3439   برقم    20191105:  تاريخ ، 1038  2023-3-22حتى ساري2018-3-22ج  على روبى رمضان عبير -  10

 1998   برقم    20191106:  تاريخ ، 1046  2021-8-30 حتي ساري2016-8-30ج  فهيم عطيه مالك اكرم -  11

 1350   برقم    20191107:  تاريخ ، 1054  2024-10-31حتى ساري2019-10-31ج  النبى عبد مفتاح حسن مفتاح -  12

 4679   برقم    20191107:  تاريخ ، 1048  2024-10-21حتى ساري2019-10-21ج  ابراهيم على محمد على -  13

 5707   برقم    20191107:  تاريخ ، 1047  2024-10-25حتى ساري2019-10-25ج  محمد محمود سعيد محمد -  14

 1266   برقم    20191107:  تاريخ ، 1050  2014-8-28حتى ساري2009-8-28ج  الفتاح عبد المجيد عبد ءهنا -  15

 1266   برقم    20191107:  تاريخ ، 1051  2019-8-28حتى ساري2014-8-28ج  الفتاح عبد المجيد عبد هناء -  16

 1266   برقم    20191107:  تاريخ ، 1052  2024-8-28حتى ساري2019-8-28ج  الفتاح عبد المجيد عبد هناء -  17

 2044   برقم    20191113:  تاريخ ، 1059  2011-11-12حتى ساري2006-11-12ج  فرحات باتع على عصام -  18

 2044   برقم    20191113:  تاريخ ، 1060  2016-11-12حتى ساري2011-11-12ج  فرحات باتع على عصام -  19

 2044   برقم    20191113:  تاريخ ، 1061  2021-11-12حتى ساري2016-11-12ج  فرحات باتع لىع عصام -  20

 5395   برقم    20191113:  تاريخ ، 1058  2023-1-22حتى ساري2018-1-22ج  على جالله السيد الدين حسام -  21

 2627   برقم    20191114:  تاريخ ، 1062  2024-7-10حتى ساري2019-7-10ج  الشريف محمد شعبان رمضان -  22

   برقم    20191117:  تاريخ ، 1072  2016-3-12 حتي ساري2011-3-12ج  كحك السيد العال عبد حسن مايسه -  23

3575 

   برقم    20191117:  تاريخ ، 1073  2021-3-11حتي ساري2016-3-11ج  كحك السيد العال عبد حسن مايسه -  24

3575 

 2535   برقم    20191117:  تاريخ ، 1077  2024-2-27 حتي ساري2019-2-27ج  عثمان مرسى على صالح -  25

:  تاريخ ، 1077  2024-2-27 حتي ساري2019-2-27ج  على مرسى على صالح بجعله التجاري االسم تعديل -  26

 2535   برقم    20191117

 927   برقم    20191118:  تاريخ ، 1081  2008-9-22 حتي ساري2003-9-22ج  على فهمى على محمد -  27



 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

 927   برقم    20191118:  تاريخ ، 1082  2013-9-21 حتي ساري 2008-9-21ج  على فهمى على محمد -  28

 927   برقم    20191118:  تاريخ ، 1083  2018-9-20 حتي ساري 2013-9-20ج  على فهمى على محمد -  29

 927   برقم    20191118:  تاريخ ، 1084  2023-9-19 حتي ساري 2018-9-19ج  على فهمى على محمد -  30

 2751   برقم    20191119:  تاريخ ، 1089  2024-11-22حتى ساري2019-11-22ج  على الصاوى السيد افراج -  31

 4129   برقم    20191119:  تاريخ ، 1087  2024-5-4حتى ساري2019-5-4ج  عوض عبدالتواب شعبان محمود -  32

 4872   برقم    20191120:  تاريخ ، 1096  2021-1-2حتى ساري2016-1-2ج  ابراهيم عثمان التواب عبد حسن -  33

 1152   برقم    20191121:  تاريخ ، 2001  2009-5-21 حتي ساري 2004-5-21ج  هللا عبد محمد موسى هللا عبد -  34

 1152   برقم    20191121:  تاريخ ، 2002  2014-5-20 حتي ساري 2009-5-20ج  هللا عبد محمد موسى هللا عبد -  35

 1152   برقم    20191121:  تاريخ ، 2003  2019-5-19 حتي ساري 2014-5-19ج  هللا عبد محمد موسى هللا عبد -  36

 1152   برقم    20191121:  تاريخ ، 2004  2024-5-18 حتي ساري 2019-5-18ج  هللا عبد محمد موسى هللا عبد -  37

   برقم    20191121:  تاريخ ، 2000  2024-11-3حتى ساري2019-11-3ج  هللا عبد الرحيم عبد مصطفى رشاد -  38

4687 

 1081   برقم    20191121:  تاريخ ، 1098  2024-3-1 حتي ساري 2019-3-1ج  نصر صالح محمد احمد -  39

   برقم    20191124:  تاريخ ، 2011  2009-2-16حتى ساري2004-2-16ج  ابراهيم حسين عيسى القادر عبد -  40

1066 

   برقم    20191124:  تاريخ ، 2012  2014-2-16حتى ساري2009-2-16ج  ابراهيم حسين عيسى القادر عبد -  41

1066 

   برقم    20191124:  يختار ، 2013  2019-2-16حتى ساري2014-2-16ج  ابراهيم حسين عيسى القادر عبد -  42

1066 

   برقم    20191124:  تاريخ ، 2014  2024-2-16حتى ساري2019-2-16ج  ابراهيم حسين عيسى القادر عبد -  43

1066 

 2499   برقم    20191126:  تاريخ ، 2030  2018-12-26 حتي ساري 2013-12-26ج  محمد ياسين فتحى نجاة -  44

 2499   برقم    20191126:  تاريخ ، 2032  2023-12-25 حتي ساري 2018-12-25ج  محمد ياسين فتحى نجاة -  45

   برقم    20191126:  تاريخ ، 2028  2024-2-21 حتي ساري 2019-2-21ج  الرازق عبد الحفيظ عبد محمد حلوه -  46

4557 

 2705   برقم    20191126:  تاريخ ، 2027  2024-10-15حتى ساري2019-10-15ج  ابراهيم على احمد السيد -  47

 4352   برقم    20191127:  تاريخ ، 2037  2024-11-22 حتي ساري 2019-11-22ج  غبور سليمان حلمى عماد -  48

 4352   برقم    20191127:  تاريخ ، 2036  2023 -3-10 حتي ساري2018-3-10ج  غبور سليمان حلمى عماد -  49

   برقم    20191127:  تاريخ ، 2041  2021-10-6 حتي ساري 2016-10-6ج  عبدالتواب دمحمو عبدالعال ياسر -  50

3871 

 3716   برقم    20191128:  تاريخ ، 2047  2016-6-3حتى ساري2011-6-3ج  العطار على هللا عبد على ربيع -  51



 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

 3716   برقم    20191128:  تاريخ ، 2048  2021-6-3حتى ساري2016-6-3ج  العطار على هللا عبد على ربيع -  52

 4797   برقم    20191128:  تاريخ ، 2049  2020-6-21حتى ساري2015-6-21ج  هللا عبد شحاته محمد حنان -  53

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 839   برقم    20191114:  تاريخ ، 1064  2023-6-22حتى ساري2018-6-22ج  وشركاه مصطفى لطيف مصطفى -  1

   برقم    20191127:  تاريخ ، 2038  2024-4-1 حتي ساري2019-4-1ج  شريكها و احمد عبدالحليم محمد صفاء -  2

5594 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3788   برقم    20191107:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح رهن تجديد  بكر ابو خالد ديب خالد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


