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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بقالة عن 41506 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالعاطى صابر كريم -  1

 الدسوقى احمد سامى بشرى/  بملك - المحفوظة:  بجهة ،

 تجاره عن 41507 برقم 20191103 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره ربه عبد هللا عوض حماده -  2

 رابعه مصطفى محمد السادات جيهان/  بملك - الحفير 53 قريه:  بجهة ، مستعمله موبيليات اخشاب

 عن 41522 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنطور صالح محمد حمدى ابراهيم -  3

 جوده محمد ابراهيم احمد/  بملك - السعديه بوشه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 حظيره عن 41508 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم الحسينى بدير اسامه -  4

 الحسينى بدير احمد/  بملك - القادر عبد منشاه:  بجهة ، مواشى

 ادوات تجاره عن 41509 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اقالديوس ملك مقبل ماجد -  5

 جرجس اقالديوس ملك مقبل/  بملك - المريسى عزبه من المتفرع الصناعه شارع من الحسن ابو شارع:  بجهة ، منزليه

 مصنع عن 27339 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شردى ابوزيد ابوزيد جيهان -  6

 صبح السيد مصطفى مصطفى/ بملك البصراط:  بجهة ،( العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما) جاهزه مالبس

 تبريد ثالجه عن 41520 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازى عبده اسماعيل حنان -  7

 مخيمر قاسم احمد رضا/  بملك - عرصه ابو:  بجهة ، وخضروات بطاطس

 فول عن 10122 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابويوسف ابراهيم العابدين زين هبه -  8

 حالوة عبدالحميد هشام/  بملك - عرابى احمد شارع:  بجهة ،( مطعم) طعمية و

 ورشة عن 41512 برقم 20191103 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن السعيد محمود -  9

 عوض عبدالغنى محمد/  بملك - بشمس:  بجهة ، حداده

 تجاره عن 41526 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزقرد على القطب البادى ايمن -  10

 العزيز عبد طه محمد ساميه/  بملك - العبور مساكن خلف الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، مكتبيه ادوات

 تجاره عن 41518 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد السيد ياسر -  11

 حجازى محمد السيد محمد/  بملك - القماش سالمون:  بجهة ، العسكرية المالبس و المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 مكتب عن 41519 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد الباز احمد محمد محمد -  12

 عجوه عبدالوهاب عوض محمد/  بملك - العرب كفور:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مزرعه عن 5689 برقم 20191125 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد -  13

 الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد/  بملك - الغيط نوسا:  بجهة ، والبان تسمين مواشى

 عن 33155 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشماع ابراهيم عبدالحميد كامل رضا -  14

 عبدالهادى عباس طلعت ايمن/  بملك - عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، مطابخ معرض

 لحام ورشه عن 41503 برقم 20191103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهوتى حامد يوسف يوسف -  15

 االلفى على على صفاء/  بملك - الفردوس حوض - الزينى عبده ش 66:  بجهة ، معادن تشكيل و

 عن 41521 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالرحمن مجاهد مصطفى -  16

 الدين شمس المتولى عبدالغنى/  بملك - الشرقى البر - المحمول سوق ش:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره



 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 13726 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود يوسف ابراهيم احمد -  17

 ابراهيم الشربينى رفعت/  بملك - الرابعه كورنيش - مايو 15:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب و صحيه ادوات و سيراميك تجاره

 احمد

 تجاره عن 41517 برقم 20191104 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على البصير عبد اسماء -  18

 المعداوى رجب المعداوى رجب/  بملك - طنيخ:  بجهة ، بالقطاعى بقاله

 تجاره عن 41514 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرهف السيد محمد عواطف -  19

 السيد خليل المنعم عبد شعبان/  بملك - البجالت:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 41501 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهرى السيد عيد جمال اسالم -  20

 العز ابو جمعه على اسامه/  بملك - شها:  بجهة ، الوميتال تصنيع ورشة

 تجاره عن 41510 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام على السيد احمد كريمه -  21

 الهادى عبد طه المنعم عبد عطيه/  بملك - الحفير - الدرافيل 138 قريه:  بجهة ، اعالف

 ، لب مقلة عن 41513 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عوض حرب نفين -  22

 محمد محمود حجازى محمد/  بملك - الدربى كوم:  بجهة

 مكتب عن 41293 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد السعيد سرور -  23

 باشا على ش 4:  بجهة ، عقارى استثمار و 6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع تصدير و استيراد

 مجاهد محمد عبدالمنعم السيد/  بملك - العام مستشفى - ابراهيم

 تجميل مركز عن 41523 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواح على احمد غاده -  24

 عبيه الدسوقى الدسوقى ربيع/  بملك - الثورة شارع:  بجهة ،( كوافير) حريمى

 احذية بيع عن 41499 برقم 20191103 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب على نصر امين سمر -  25

 نصر امين محمد/  بملك - فريد محمد شارع 78:  بجهة ، العسكرية المهمات و االحذية عدا فيما

 عن 37702 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد اللطيف عبد محمد لطفى -  26

 المنسى ابراهيم محمد كمال/  بملك - نابت ميت:  بجهة ،(  العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس مصنع

 مزرعة عن 41502 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ السيد محتسب سمير -  27

 احمد حافظ السيد محتسب/  بملك - سرور عزبه - العيادية:  بجهة ، مواشى

 ، مغسلة عن 33144 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى طه محمود طه -  28

 خفاجه جمعه حمدى/  بملك - الجامعة حى - العاص بن عمرو شارع 6:  بجهة

 عن 41511 برقم 20191103 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل السيد محمد السيد مصطفى -  29

 الدرينى القادر عبد محمد/  بملك - النقراشى شارع من - قاسم رشاد شارع -( 56) رقم عقار:  بجهة ، بالجمله نظارات شنابر تجاره

 لطفى

 عن 41516 برقم 20191104 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف ابو عبدالمعطى السيد عبدالمعطى -  30

 محمود عبدالوهاب محمد وائل/  بملك - طناح:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 عن 41524 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالعال عوض عبدالحميد -  31

 عوض عبدالعال عوض عبدالحميد/  بملك - فريد محمد شارع 83:  بجهة ، المجوهرات و المصوغات تجارة

 مطعم عن 41505 برقم 20191103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرشوم على محمد شيماء -  32

 الحافظ عبد الدين جمال محمد وليد/  بملك - الدولى المستشفى خلف - مبارك مدينه:  بجهة ، وبارده ساخنه ومشروبات

 و تحويل ورشة عن 1419 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوضه احمد السيد عماد -  33

 حسن على على لطفى صبحى/  بملك - االورمان:  بجهة ، ورق قص
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 مصنع عن 2035 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الشربينى حسن نشات -  34

 ميت زمام اول الناحيه - داير بحوض عوام ديبو- نصحى ش:  بجهة ،(  العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس

 السيد الشربينى حسن نشات/  بملك - عوام

 عن 41525 برقم 20191104 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض شاهين ابراهيم شاهين عبير -  35

 محمود محمد محب رشا/  بملك - الدين شهاب الحفير -( 57) قريه:  بجهة ، بقالة تجاره

 عن 41504 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالرزق حسان اسماعيل -  36

 حجازى عبدالرازق حسان/  بملك - الحصص:  بجهة ، 2019/7/30 بتاريخ( 4571) رقم امنية بموافقة سيبر

 مواشى حظيره عن 117 برقم 20191111 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران السيد حامد السعيد -  37

 ابراهيم احمد الشحات رانيا/  بملك - العزيزة:  بجهة ،

 تجاره عن 33232 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الصديق غانم زكريا -  38

 فؤاد التهامى نجيب ماهر/  بملك - العراقى ش - جامع حوض 29:  بجهة ، وحبوب بقوليات

 صناعات عن 4612 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد طه محمود احمد -  39

 المنصوره اعمال حاضنه/  بملك - عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع وتجميع وتصنيع للسيارات مغذيه

 سمسرة مكتب عن 41515 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جمعه احمد محمد -  40

 زغلول عوض نصر/  بملك - االشجار حى - الدواجن مزرعة ش امتداد:  بجهة ، عقارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20191103 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس(   ا)  فقره عامه سياحه  ،  شركة   وشركاه بندارى ربه عبد احمد -  1

 شطبه وتم المهندسين-لطفى الحميد عبد ش 26 بناحيه رئيسى مركز له كان:  بجهة ،(  ا)  فقره عامه سياحه عن ، 41500 برقم

 من الدقهليه لمحافظه المقر لنقل

 20191103 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس(   ا)  فقره عامه سياحه  ،  شركة   وشركاه بندارى ربه عبد احمد -  2

 محمد السيد/  بملك التحرير ش - 7 رقم عقار علوى االول الدور - 1 رقم شقه:  بجهة ،(  ا)  فقره عامه سياحه عن ، 41500 برقم

 الشافعى السيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تم  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   34967:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد صالح محمد   - 1

 انهائي التجاره العتزاله القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   25108:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال الرجال عز محمد ايهاب   - 2

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   35809:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الشربينى ربيع وليد   - 3

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   32853:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البادى جاد السعيد احمد حمدان وحيد   - 4

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   40070:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهبل عبدالفتاح عبدالعظيم انيسه   - 5

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191104 تاريخ وفى ،   34341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد عبدالحميد مصطفى احمد   - 6

 نهائيا التجاره العتزال القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   31895:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صادق شعبان محمد احمد   - 7

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191105 تاريخ وفى ،   28045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوموسى احمد محمد مصطفى ساهر   - 8

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   40762:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الصديق ابراهيم محمد   - 9

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   36019:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى على زكى محمد امال   - 10

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   21955:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد على دياب امال   - 11

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

   20191105 تاريخ وفى ،   41384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاد المعاطى ابو العليم عبد المقصود عبد باهر   - 12

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   17770:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز محمد محمود زكريا   - 13

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191105 تاريخ وفى ،   27688:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محرم عبدالفتاح انور مصطفى احمد   - 14

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191106 تاريخ وفى ،   41325:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشين المكاوى اسالم نجيب محمد اميره   - 15

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   26963:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج اسماعيل فوزى محمد   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   36045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشال اللطيف عبد حسن شفيقه   - 17

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   36059:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزهيرى رجب ابوالسعود عبدالحى احمد   - 18

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   33350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى خليل زيدان محمد اسماء   - 19

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   18339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان حسن محمد متولى محمد محمود   - 20

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   40556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابراهيم محمد ماهر محمود   - 21

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   3726:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حامد نبيل رامى   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو

   20191107 تاريخ وفى ،   37396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف المرسى عبدالعزيز عبدالناصر جمال محمد   - 23

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   9638:  برقم هقيد سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين محمد سالمه فتحى   - 24

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته القيد هذا محو تم

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   31475:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد محمد محمد الزيادى   - 25

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   30854:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد السيد وائل   - 26

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   35405:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز مصطفى عبدالسالم عبدالفتاح   - 27

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   25021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم البسيونى محمود محمد   - 28

 العين هذه فى التجاره العتزاله القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   34480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوصيف على محمد احمد حامد   - 29

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   24752:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتوح ابو محمد الفتوح ابو جمعه   - 30

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   29577:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغازى احمد محمد محمد   - 31

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   25401:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالهادى السيد السعيد احمد   - 32

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   7461:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته يوسف عبدالهادى مرفت   - 33

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   18604:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المهدى محمود محمود ايمن   - 34

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   39549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العسوى احمد ابراهيم احمد   - 35

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   38567:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على بريك شحاته محمد   - 36

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم



 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   20191114 تاريخ وفى ،   38372:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل المرسى محمد سعد   - 37

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   24054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى على عبدالمنعم على   - 38

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   4829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التهامى محمود بشير حنان   - 39

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   39718:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للتصدير نورا مؤسسه   - 40

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   39028:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم زكى احمد صبرى   - 41

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   10719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال السيد نصر محمد طلعت   - 42

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   20144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالمنعم عبدالسالم عبدالمنعم   - 43

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   22647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات فرج سعد سعد   - 44

 نهائيا التجارة العتزالة القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   25568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيشع محمد حمايه ليلى   - 45

 العين هذه فى التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   25568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيشع محمد حمايه ليلى   - 46

 العين هذه فى التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   31168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العراقى مسعد كمال شيرين   - 47

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   17213:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البشير عبدالخالق فتحى هدى   - 48

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   40219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بالشى البسيونى البسيونى امينه   - 49

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   7763:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االمام محمد االمام سعد   - 50

 نهائيا التجاره االعتزاله القيد هذا محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   16066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للتصدير االتربى مؤسسة/ الى تعدل   - 51

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   23300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز محمد عبدالعظيم ايهاب   - 52

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   15011:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور عوض السيد رشاد احمد   - 53

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   16066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد االتربى مؤسسه   - 54

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   20393:  برقم قيده سبق  ،  ردف تاجر  ،  حموده محمد على محمد   - 55

 نهائيا التجارة العتزالة القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   13935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد النبوى النبوى محمد   - 56

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   22971:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز السيد احمد وليد   - 57

 المحل هذا فى التجاره العتزاله القيد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   35374:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد رشاد محمد محمود   - 58

 العين هذه فى التجاره العتزاله القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   11637:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مقبل عبداللطيف السيد مها   - 59

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   26269:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالنجا السيد عبدالحميد محمود محمد   - 60

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   31424:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالحميد مسعد محمد   - 61

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   26922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان احمد فوزى محمد   - 62

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   19916:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعاندى المتولى محمد المتولى ايمن   - 63

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   32416:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غازى محمد حلمى محمد   - 64

 نهائيا تجارهال العتزاله القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   275:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهوارى احمد عيد مصطفى   - 65

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   17873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعطا احمد جالل محمد   - 66

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   37766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشوربجى عبداللطيف عبدالهادى محمد   - 67

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   35079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدهشان عبدالفتاح سامح محمد محمود   - 68

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   5966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل ابراهيم محمد احمد   - 69

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   38241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شويقه موسى ابراهيم ابراهيم محمد   - 70

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   32351:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين ابراهيم بدراوى السيد   - 71

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   37275:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى عوض محمد نسرين   - 72

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   14253:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد احمد بدران   - 73

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   27628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالوهاب ابراهيم محمد   - 74

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   22988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد مصلحى محمد فاطمه   - 75

 العين هذه فى التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   13068:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد شوقى باسم   - 76

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   40664:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشماوى الشربينى احمد اسماعيل   - 77

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   23530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التصدير و لالستيراد بسيونى مؤسسه   - 78

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   35875:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيومى محمود المحمدى محمد   - 79

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   38158:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خالف السيد محمد السيد مدحت   - 80

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   28968:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى ابراهيم محمود محمود محمد   - 81

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   27444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالرجال السيد حمزه الغندور   - 82

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   39199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على المكاوى فؤاد محمد   - 83

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   27914:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين احمد المتولى السيد   - 84

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   34180:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى محمود محمود محمد السيد   - 85

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   37652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا اصالن احمد احمد مياده   - 86

 نهائيا التجارة العتزالها القيد هذا محود تم  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   22603:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد على السعيد الدين حسام   - 87

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   31975:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف ابراهيم السباعى محمود   - 88

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   23871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشمه مروان محمد عادل   - 89

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

 تم   20191128 تاريخ وفى ،   10357:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للتصدير العالميه الهليس بشير مؤسسه   - 90

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   21723:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد محمد رمضان احمد   - 91

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   40164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده جورجى سمير فادى   - 92

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  4203 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويضة حماد فرحات سامح -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  24441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على على الفتاح عبد سامى -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  41311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل السيد السيد سعد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  34251 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد محمد ابراهيم ايهاب -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  2 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى عبدالباسط السعدى محمد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  20287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالخالق محمد محمود -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان المرسى رمضان صفاء -  7

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  40293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم ابراهيم حلمى زكريا حلمى -  8

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

 رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  15270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدراوى محمد السيد محمد ماجد احمد -  9

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  16390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالسالم محمد اسالم -  10

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  16390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالسالم محمد اسالم -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  31059 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده احمد السيد السيد -  12

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  11966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كريم محمد السيد عبدالسميع محمد -  13

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  11966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد كريم مؤسسه/ الى تعدل -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  40011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد عبدالرحمن محمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  39613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجاهد عطيه محمود محمد وفاء -  16

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 فوص,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  38807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فرج عطيه دعاء -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  41487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدبشه عبدالقادر على على السيد -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  623 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغريب عبدالرحمن عبدالوهاب -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  17779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدهللا القطب فاروق السيد -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  41335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على حسين ايمن -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  41348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الهادى عبد احمد محمود -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  41285 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبى عبد المغازى رزق محمد -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  27634 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القلينى عبدالعزيز السعيد حسن -  24

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  15050 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد كامل على محمد -  25

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  28208 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى الحافظ عبد عصام محمد -  26

  جنيه  25000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  37999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمام الفتاح عبد محمد امام -  27

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  21310 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان على عبدهللا اشرف -  28

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  25021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم البسيونى محمود محمد -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  33155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الحميد عبد كامل رضا -  30

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  25021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم البسيونى محمود محمد -  31

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  18471 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على منصور محمد ايمان -  32

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  الالم رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  34795 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد احمد فتحى السيد -  33

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  5279 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر على محمد عزه -  34

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  31771 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده محمد عمر محمد امل -  35

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  15122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنجى توكل محمد حسين -  36

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  20979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجافه للحلوى النادى مصنع -  37

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  20979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النادى محمد على ابراهيم محمد -  38

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  22601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمام عبدالعزيز لبيب هانى -  39

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

 رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  37500 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالهادى عبدالمعطى عبدالمعطى محمد -  40

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  19062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيونى محمد محمد سعد عمر -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  2529 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوضى البسيونى احمد محمد -  42

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  6849 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على ابراهيم على -  43

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  41275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد السعيد السيد الرحمن عبد -  44

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  3701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيطه احمد منصور محمد احمد -  45

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  40326 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب حسانين السيد احمد ابراهيم -  46

  جنيه  48000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  25568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيشع محمد حمايه ليلى -  47

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  2243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد فهمى حسين مجدى محمد هانى -  48

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

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  25250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد محمد عبدالهادى محمد احمد -  49

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  38348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صيام احمد مسعد محمد طارق -  50

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  25568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيشع محمد حمايه ليلى -  51

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  21623 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العربى محمد على على على -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  11015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطير محمود نبيه عزت -  53

  جنيه  9000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  41431 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االدهم عبده حمدى جمال -  54

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  33639 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مبروك الصاوى شعبان محمد -  55

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  41506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان عبدالعاطى صابر كريم -  56

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  15751 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد يوسف سعد صالح -  57

  جنيه  210000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  2202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش محمد محمد محمود كمال -  58

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  8219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدويهى حسن حسن الدسوقى -  59

  جنيه  180000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  34187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعطا عبدالمولى سعد عبدالرحمن -  60

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

 تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  34187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الورق وقص لتجاره سعد مؤسسه/ الى تعدل -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  22624 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السالم عبد فاروق محمد -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  2202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش محمد محمد محمود كمال -  63

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  7822 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنطاوى السيد محمد اشرف -  64

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  39205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلفر فريخه -  65

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  11727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرعى ابراهيم محمود اشرف -  66

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  15429 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  ضياء عبدالغنى عبدالغنى لطفى فاروق -  67

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  25813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فياض اسماعيل ابراهيم زينب -  68

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  31556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزب محمد احمد سامح -  69

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  39789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفات النجدى فكرى اميره -  70

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  15863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الورش حسن صادق رفعت محمد -  71

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  3763 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجد ابو ابراهيم هارون جمال -  72

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  41511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل السيد محمد السيد مصطفى -  73

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  20867 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجوز محمد يوسف محمد عالء -  74

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  15298 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح -  75

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

 رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  41132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدكرورى فرج عبدالمنعم حمدى ندى -  76

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  6973 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت البرعى -  77

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  16744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سراج ابوالعال عوض السيد وليد -  78

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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  18089 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد اسماعيل محمود الستار عبد -  79

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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  15380 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عبدالعزيز حسن السيد -  80

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  26347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هرجه حامد اسماعيل عطيه محمد -  81

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  19647 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سراج عبدالعاطى مصطفى عطيه محمد -  82

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

 رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  19647 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سراج عبدالعاطى مصطفى عطيه محمد -  83

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  6547 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرباصى جاد فتحى بشير -  84

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  38859 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد محمود رزق محمود -  85

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  5689 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ عبدالوهاب فهمى محمد -  86

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  29588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد رمضان احمد -  87

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  5854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى صالح محمد محمد اسالم -  88

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

 المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  20992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد العجمى رمضان رفعت -  89

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  34035 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمد احمد محمد -  90

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس يلتعد:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  27272 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل السيد محمد احمد -  91

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  27663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راجح محمد غصوب محمد -  92

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  24894 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته معوض محمد محمد احمد -  93

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  13757 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمد عبدالحميد اسامه -  94

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  35246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح رمضان رمضان السيد -  95

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

 رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  35241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هلول محمد محمد حجى محمد محمود -  96

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  35241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هلول محمد محمد حجى محمد محمود -  97

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  36954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوحسن صبح محمد محمد محمد -  98

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  الالم رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  21372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم جبر محمد سعده -  99

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  4418 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج بيومى صديق عزه -  100

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وزراعتها االراضى واستصالح زراعيه حاصالت وتصدير لالستيراد سيف مؤسسه -  101

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  22139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم احمد عبدالفتاح السيد -  102

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  27488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات المغازى عبدالجواد حاتم -  103

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18719 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى رزق المنعم عبد سعاد -  104

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  37702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد عبداللطيف محمد لطفى -  105

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  40179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده صالح محمد احمد محمد -  106

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  37640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد سعد عبدالمهيمن يحيى ادهم -  107

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

 تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  37640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس ادهم مصنع/  الى يعدل -  108

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  40212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فتوح السيد معوض سمير محمد -  109

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  22596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد اللطيف عبد ابراهيم محمود -  110

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  33971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى احمد رضا محمد ساره -  111

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 9754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى احمد حسين محمود محمد -  1

 وقيد التعمير و لالنشاء مصر العروبة شركة/  بملك - االرضى بالطايق - السريع طنطا شارع/  بناحيه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 بطنطا التجاريه الغرفه تجارى سجل بمكتب( 40389) تجارى سجل رقمب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد محتسب سمير -  2

 احمد حافظ السيد محتسب/  بملك - سرور عزبه - العيادية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 36130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل احمد العدل محمد العدل -  3

 الوفا ابو محمد احمد محمد/  بملك - الهاله جديدة/  بناحيه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهوتى حامد يوسف يوسف -  4

 االلفى على على صفاء/  بملك - الفردوس حوض - الزينى عبده ش 66 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 39846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى سليمان سليمان احمد -  5

 خليفه حامد ابراهيم خليفه/  بملك - دشيشه ابو/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسن جوده محمد -  6

 منصور حسن جوده محمد/  بملك - قولنجيل طريق - زغلول سعد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام على السيد احمد كريمه -  7

 الهادى عبد طه المنعم عبد عطيه/  بملك - الحفير - الدرافيل 138 قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا عبدالسالم فراج فهمى -  8

 حريره ابو عبدالمجيد الشربينى ابراهيم ابراهيم/  بملك - حسنى جواد شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسن جوده محمد -  9

 منصور حسن جوده/  بملك - قولنجيل طريق زغلول سعد شارع/  بناحية الفرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن السعيد محمود -  10

 عوض عبدالغنى محمد/  بملك - بشمس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم الحسينى بدير اسامه -  11

 الحسينى بدير احمد/  بملك - القادر عبد منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالعاطى صابر كريم -  12

 الدسوقى احمد سامى بشرى/  بملك - المحفوظة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل السيد محمد السيد مصطفى -  13

 لطفى الدرينى القادر عبد محمد/  بملك - النقراشى شارع من - قاسم رشاد شارع -( 56) رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 34251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد محمد ابراهيم ايهاب -  14

 جبر محمد مصطفى ايمن/ بملك - المروه و الصفا ش 11/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهرى السيد عيد جمال اسالم -  15

 العز ابو جمعه على اسامه/  بملك - شها ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 33971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد رضا محمد ساره -  16

 شعبان الهادى عبد الهادى عبد سامى/  بملك - ماهر احمد ش الرحمن عباد ش 27/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب على نصر امين سمر -  17

 نصر امين محمد/  بملك - فريد محمد شارع 78 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم على محمد شيماء -  18

 الحافظ عبد الدين جمال محمد وليد/  بملك - الدولى المستشفى خلف - مبارك مدينه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره ربه عبد هللا عوض حماده -  19

 رابعه مصطفى محمد السادات جيهان/  بملك - الحفير 53 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل الفتوح ابو وجيه اسامه -  20

  امام حسين سحر/  بملك - الثالث الدور - شهاب شارع 20 بالمهندسين الكائن( 2137) برقم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل الفتوح ابو وجيه اسامه-واالستشارات للتدريب المستقبل مركز -  21

 - شهاب شارع 20 بالمهندسين الكائن( 2137) برقم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103

  امام حسين سحر/  بملك - الثالث الدور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرهف السيد محمد عواطف -  22

 السيد خليل المنعم عبد شعبان/  بملك - البجالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 36130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل احمد العدل محمد العدل -  23

 الوفا ابو محمد احمد محمد/  بملك - الهاله جديدة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عوض حرب نفين -  24

 محمد محمود حجازى دمحم/  بملك - الدربى كوم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس ملك مقبل ماجد -  25

 جرجس اقالديوس ملك مقبل/  بملك - المريسى عزبه من المتفرع الصناعه شارع من الحسن ابو شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالرزق حسان اسماعيل -  26

 حجازى عبدالرازق حسان/  بملك - الحصص ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنطور صالح محمد حمدى ابراهيم -  27

 جوده محمد ابراهيم احمد/  بملك - السعديه بوشه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف ابو عبدالمعطى السيد عبدالمعطى -  28

 محمود عبدالوهاب محمد وائل/  بملك - طناح ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد السيد ياسر -  29

 حجازى محمد السيد محمد/  بملك - القماش سالمون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحمن مجاهد مصطفى -  30

  الدين شمس المتولى عبدالغنى/  بملك - الشرقى البر - المحمول سوق ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 27339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شردى ابوزيد ابوزيد جيهان -  31

 السيد ىمصطف مصطفى/ بملك البصراط/ بناحية اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شاهين ابراهيم شاهين عبير -  32

 محمود محمد محب رشا/  بملك - الدين شهاب الحفير -( 57) قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 27339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شردى ابوزيد ابوزيد جيهان -  33

 صبح السيد مصطفى مصطفى/ بملك البصراط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 15270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوى محمد السيد محمد ماجد احمد -  34

 السيد حشيش السعيد محمد/  بملك - فرج برج اما عارف السالم عبد ش السالم برج/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الباز احمد محمد محمد -  35

 عجوه عبدالوهاب عوض محمد/  بملك - العرب كفور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالعال عوض عبدالحميد -  36

 عوض عبدالعال عوض عبدالحميد/  بملك - فريد محمد شارع 83 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى عبده اسماعيل حنان -  37

 مخيمر قاسم احمد رضا/  بملك - عرصه ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح على احمد غاده -  38

 عبيه الدسوقى الدسوقى ربيع/  بملك - الثورة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان المرسى رمضان صفاء -  39

 دياب محمد زكى محمد/  بملك - العرب كفور االصالى كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جمعه احمد محمد -  40

 زغلول عوض نصر/  بملك - االشجار حى - الدواجن مزرعة ش امتداد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 41517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على البصير عبد اسماء -  41

 المعداوى رجب المعداوى رجب/  بملك - طنيخ ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل المتولى ابراهيم محمد المؤمن عبد اكرام -  42

 العدل المتولى ابراهيم محمد عبدالمؤمن اكرام/  بملك - العز برق/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقرد على القطب البادى ايمن -  43

 العزيز عبد طه محمد ساميه/  بملك - العبور مساكن خلف الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 10122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف ابراهيم العابدين زين هبه -  44

 حالوة عبدالحميد هشام/  بملك - عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 38348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام احمد مسعد محمد طارق -  45

 محمد محمد الدين عماد/  بملك - الفاروق مسجد عمارة - الترعة شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 33122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر راضى زكى راضى ايناس -  46

 البسطويسى احمد البربري وليد/   بملك - الجديدة توريل المكرمه مكه شارع 45/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 37162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغيب الفتاحعبد محمود عبدالفتاح -  47

  ماضى ربه عبد العزيز عبد ناهد/  بملك - الدنابيق/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 31835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مطاوع زيدان محمد سميحه -  48

 حامد السعيد محمد عبدالحافظ/  بملك - المنيل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 10122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف ابراهيم العابدين زين هبه -  49

 حالوة عبدالحميد هشام/  بملك/  عرابى احمد شارع/  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 31835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مطاوع زيدان محمد سميحه -  50

 حامد السعيد محمد الحافظ عبد/  بملك - المنيل/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عبدالرحمن عبدالوهاب -  51

 ساطور عبدالهادى مسلم ابو مجدى/  بملك - غنيم ترعه/ الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 3701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه احمد منصور محمد احمد -  52

 العدل عثمان عطيه سعاد/  بملك - توريل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 3701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه احمد منصور محمد احمد -  53

 العدل عثمان عطيه سعاد/  بملك - توريل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 31894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان راشد سليمان احمد -  54

 عبدالحميد احمد محمد/  بملك - الجمل سامية اول البارون قصر بجوار/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  وانالعن تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 1419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوضه احمد السيد عماد -  55

 حسن على على لطفى صبحى/  بملك - االورمان ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران السيد حامد السعيد -  56

  ابراهيم احمد الشحات رانيا/  بملك - العزيزه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 35554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار ابراهيم البرنس عبدالناصر -  57

 سليمان محمود حسن السعيد/  بملك - النور مسجد ش نهايه الشال عزبه/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 33155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحميد عبد كامل رضا -  58

  عبدالهادى عباس طلعت ايمن/  بملك - عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 33155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشماع ابراهيم عبدالحميد كامل رضا -  59

 عبدالهادى عباس طلعت ايمن/  بملك - عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران السيد حامد السعيد -  60

 ابراهيم احمد الشحات رانيا/  بملك - العزيزة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 29363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السيد رانده -  61

 سليمان فهمى على زينب/  بملك - والزلط الرمل ش امام المضرب ش-الشال عزبه/ الى تعدل/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان ديلتع تم 20191111 تاريخ وفي 25021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسيونى محمود محمد -  62

 ابراهيم محمود محمد حنان/  بملك - البيضاء/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 25021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسيونى محمود محمد -  63

  2016/  10/  25 بتاريخ( 6298) برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 1419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوضه احمد السيد عماد -  64

 حسن على على لطفى صبحى/  بملك - االورمان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 36796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى شلبى فتحى هانى -  65

 عوض رياض امير و مريم و فيفيان/  بملك - الحسينيه - فيكتور ش 22 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 34795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد احمد فتحى السيد -  66

 عوض جمعه معروف جمعه/  بملك - البرامون كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 13726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود يوسف ابراهيم احمد -  67

 احمد ابراهيم الشربينى رفعت/  بملك - الرابعه كورنيش مايو 15 جمصه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 13726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود يوسف ابراهيم احمد -  68

 احمد ابراهيم الشربينى رفعت/  بملك - الرابعه كورنيش - مايو 15 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 9842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبداللطيف يوسف محمد -  69

 العيسوى سعد الشحات/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 31771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد عمر محمد امل -  70

 عوض السيد المعطى عبد سعد/  الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 23914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى الشربينى عبدهللا حسن -  71

 محمد مجاهد مجاهد ابراهيم/  بملك - مشالى حوض تقسيم السماد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 40870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشربينى عبدالحكيم منى -  72

 الشربينى ابوشعيشع احمد/  بملك - القبليه السعديه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 13197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمرى حسن الدين عصام محمد -  73

  على صديق محمد شريف/  بملك - الثالث الدور المهندسين - العرب جزيره 30/  بناحية فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 30976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على ابراهيم محمود -  74

 فتحى محمد شرين/  بملك - طوق ابو شارع - السفليه المشايه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 23914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى الشربينى عبدهللا حسن -  75

 محمد مجاهد مجاهد ابراهيم/  بملك - مشالى حوض تقسيم السماد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 35102    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح احمد عبدالحميد احمد رضا -  76

 رميح احمد الحميد عبد احمد/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 7116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف السيد مرزوق محمد -  77

 الحاجة يوسف احمد محمد احمد/  بملك -" 1" رقم محل - منتصر ش 48/  الى  العنوان تصحيح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى محمد محمد سعد عمر -  78

 السيد السد رضوان/  بملك - البدر مسجد بجوار الجمل سامية تقسيم االنصارى ش 3/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 41203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العفيفى حسين حسين -  79

 محسن عبده فراج السيد عبده/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 34151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقوير متولى الغريب جمعه محمود -  80

 رياض فوزى هللا عبد/  بملك - المنصوريه ترعه الزيات مصطفى شارع 2/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 2483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد حموده الفتاح عبد حسن -  81

 الشحات الغريب حامد هشام/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 38691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش احمد محمد عبدالفتاح احمد -  82

 حشيش محمد الفتاح عبد الحميد عبد/  بملك - النصر منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 21176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد وهبه فاروق محمد -  83

 موسى السالم عبد رابحه/  بملك - المحكمه شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 38691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش احمد محمد عبدالفتاح احمد -  84

 حشيش محمد الفتاح عبد الحميد عبد/  بملك - النصر منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع محمد حمايه ليلى -  85

 على محمد محمد بكر/ بملك المركزيه7قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع محمد حمايه ليلى -  86

 جاهزه مالبس تجارة نشاط عن 2 االخر والرئيسى بمحرك نجارة ورشه نشاط عن 1 االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 37372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتلم حامد الخضر حامد -  87

 ابراهيم النبى عبد محمد/ بملك شرق الجناجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع محمد حمايه ليلى -  88

 على محمد محمد بكر شبانه/ بملك البنزينه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 23278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد ابراهيم السيد -  89

 الفتاح عبد الرازق عبد حبيبه/  بملك - بدماص كفر - الصديق بكر ابو شارع 16/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 34623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثى محمد السعيد عبدالمجيد ساره -  90

 عبدالعال صادق محروس صادق/  بملك - محروس ش2 الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 12959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على محمود فاطمه -  91

 عالم احمد سيد على محمود/  بملك - القديمه النقطه شارع بجوار الجديده برمبال/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 36124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس ابراهيم دوس عادل عدلى -  92

 الوهاب عبد محمد صبرى/  بملك - يونس سيدى ش 22/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 2035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشربينى حسن نشأت -  93

 السيد الشربينى حسن نشات/  بملك - عوام ميت زمام اول الناحيه - داير بحوض عوام ديبو- نصحى ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 2035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشربينى حسن نشات -  94

 السيد الشربينى حسن نشات/  بملك - عوام ميت زمام اول الناحيه - داير بحوض عوام ديبو- نصحى ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 33232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصديق غانم زكريا -  95

 فؤاد التهامى نجيب ماهر/  بملك - العراقى ش من الجامع حوض ش 29 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 33232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصديق غانم زكريا -  96

 فؤاد التهامى نجيب ماهر/  بملك - العراقى ش - جامع حوض 29 ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 35374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشاد محمد محمود -  97

  2019/  4/  4 بتاريخ( 2694) برقم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 35374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشاد محمد محمود -  98

 يحى عبدالوهاب محمد السيد/  بملك - الهاله جديده/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 40232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صبحى على سليمان على -  99

  طه ياسين صبحى محمود/  بملك - البستان/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 25813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض اسماعيل ابراهيم زينب -  100

 عكاشة محمد محمد حسين/  بملك - عكاشة عزبة/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 22971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السيد احمد وليد -  101

 محمد الفوايد ابو مجدى/  بملك - الدينى المعهد شارع - المهندس شارع ناصية البحر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 22971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السيد احمد وليد -  102

 شطبه وتم رضوان ماهر محمد هيثم/ بملك السويس قناه ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 35374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشاد محمد محمود -  103

 عبدالعزيز عبدالقادر رضا/  بملك - على ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد السعيد سرور -  104

 مجاهد محمد عبدالمنعم السيد/  بملك - العام مستشفى - ابراهيم باشا على ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد السعيد سرور -  105

  مجاهد محمد عبدالمنعم السيد/  بملك - العام مستشفى ابراهيم باشا على ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 40383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد عباس يوسف -  106

 عامر محمد عباس يوسف/  بملك جديلة - شلبى وصفى شارع/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 11668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد شحاته ادهم -  107

 محمد شحاته محمد/  بملك - بلقاس طريق طلخا/  بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 22971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السيد احمد وليد -  108

 محمد الفوايد ابو مجدى/  بملك - الدينى المعهد شارع - المهندس شارع ناصية البحر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 22971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السيد احمد وليد -  109

 شطبه وتم رضوان ماهر محمد هيثم/ بملك السويس قناه ش الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 11668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد شحاته ادهم -  110

 محمد شحاته محمد/  بملك - بلقاس طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 11727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى ابراهيم محمود اشرف -  111

 عبدالعزيز المغازى السيد عبدالعزيز/  بملك - ماهر احمد ش من الشريف القدس ش 20/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 33144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى طه محمود طه -  112

 خفاجه جمعه حمدى/  بملك - الجامعة حى - العاص بن عمرو شارع 6 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 31894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان راشد سليمان احمد -  113

 السيد العدوى محمد/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 33144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى طه محمود طه -  114

  خفاجه جمعه حمدى/  بملك - الجامعة حى - العاص بن عمرو شارع -( 6) رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 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 33144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى طه محمود طه -  115

  خفاجه جمعه حمدى/  بملك - الجامعة حى - العاص بن عمرو شارع -( 6) قمر عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 37011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى عبدالمنعم جمعه امل -  116

 عطيفى وعتريس صبرى و محمود و حامد/  بملك - العصافرة اللبان وليد ابو بجوار الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير وصف

 البدرى لطفى جمال عالء و احمد البدرى

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج عبدالعاطى مصطفى عطيه محمد -  117

 الحليم عبد جمال رضا/  بملك - المركز ش/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 4612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد طه محمود احمد -  118

 المنصوره اعمال حاضنه/  بملك - عارف السالم عبد شارع/  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عوض محمد محمد -  119

 عبدالحميد فكرى امال/  بملك - الحطبه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 4612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد طه محمود احمد -  120

 المنصوره اعمال حاضنه/  بملك - عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيط ابو حسن صالح نجاح محمد -  121

 المغربى سعد نجيب محمد/  بملك - الموافى مسجد خلف الخواجات سوق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالغيط حسن صالح نجاح محمد -  122

 المغربى سعد نجيب محمد/  بملك - الموافى مسجد خلف الخواجات سوق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عوض محمد محمد -  123

 عبدالحميد فكرى امال/  بملك - الحطبه كفر ،:   يرالـتأش وصف

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 23391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى عبدالجواد عوض عبدالجواد محمد -  124

/  بملك - هللا شاء ما برج - الكوكاكوال تقسيم - مصر بنك بجوار - االعظم البحر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 ابراهيم ابراهيم اللطيف عبد رضا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 5689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد -  125

 الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد/  بملك - الغيط نوسا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 29588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد رمضان احمد -  126

 ابراهيم جاد نجوى/  بملك - سندوب سكه - حسين طه مدرسة خلف - مغازى شارع -( 5) رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 29588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد رمضان احمد -  127

 العطار ابراهيم جاد نجوى/  بملك - حسين طه مدرسه خلف - المغازى شارع -( 5) رقم عقار - سندوب سكه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 5689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عبدالوهاب فهمى محمد -  128

  الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد/  بملك - الغيط نوسا - اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 7710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمود شوقى محمود -  129

  البغدادى جمعه محمد جمعه/  بملك - المنيل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 40381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشيرى رياض فهمى -  130

  رياض فهمى ماجدى/  بملك - سليط عثمان ش من الحكمة برج البرجاس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 40381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشيرى رياض فهمى -  131

 رياض فهمى ماجدى/  بملك - عثمان ش من الحكمه برج البرجاس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 40687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد فرغلى عمرو -  132

 نصار احمد فرغلى/  بملك - شربين طريق الرحمن مجمع شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 22988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصلحى محمد فاطمه -  133

 الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 24416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصى طلبه عبدهللا طلبه ابراهيم -  134

 الصى طلبه عبدهللا طلبه/  بملك - خميس بدر ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 40792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش مصطفى فريد اشرف -  135

 حشيش مصطفى حامد مصطفى/  بملك - الصبريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 24416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصى طلبه عبدهللا طلبه ابراهيم -  136

 الصى طلبه عبدهللا طلبه/  بملك - خميس بدر ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 37376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده معروف محمد -  137

 حجازى مسعد عثمان السعيد/  بملك - العصله التنميه بنك تقسيم 29 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 37702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبداللطيف محمد لطفى -  138

  المنسى ابراهيم محمد كمال/  بملك - نابت ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 38092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على باشا عبدالواحد -  139

 الباز طه محمد اسامه/  بملك - المديريه ش مع زعفان عمر ش( 2) رقم فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 38092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على باشا عبدالواحد -  140

 خليفه احمد عيسى خليفه/  بملك - سالم صالح ش( 1) رقم فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 37702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد اللطيف عبد محمد لطفى -  141

 المنسى ابراهيم محمد كمال/  بملك - نابت ميت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 37315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد اسماعيل مصطفى -  142

 صالح محمد محمد اسماعيل/  بملك - المصرف شارع - بهيده كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 39846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى سليمان سليمان احمد -  1

 منظفات تجارة/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 33971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد رضا محمد ساره -  2

 مكتبيه ستائر تصنيع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 10812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم ابراهيم محمود جمال -  3

 عقارى استثمار/  الى يعدل:  التأشير

 تاريخ وفي 994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل الفتوح ابو وجيه اسامه-واالستشارات للتدريب المستقبل مركز -  4

 اليةوم ادارية واستشارات اعمال وادارة ومحاسبة الى حاسب تدريب/  الى تعدل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103

 بشرية موارد وادارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل الفتوح ابو وجيه اسامه -  5

 بشرية موارد وادارة ومالية ادارية واستشارات اعمال وادارة ومحاسبة الى حاسب تدريب/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 22758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد احمد مصطفى -  6

 بالستيك اكياس تصنيع/  الى يعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 15270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوى محمد السيد محمد ماجد احمد -  7

 سيارات غيار قطع تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالهادى عبدالرازق محمود -  8

 تكييف و تبريد اجهزة صيانة و/  اضافة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 16390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم محمد اسالم -  9

 خردة مزادات/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 36999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المرسى سعد احمد -  10

 كهربائية اجهزة تجاره و/  اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 37376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده معروف محمد -  11

 واستخراج المعادن عن والتنقيب ومخصبات واسمده مبيدات وتجاره اراضى واستصالح سمكى استزراع نشاط و/  يضاف:  التأشير

 محاجر واستغالل المناجم خامات واستغالل

,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 10122   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، ابويوسف ابراهيم العابدين زين هبه -  12

 وحلويات كشرى/  على النشاط قصر:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 8668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو زيدان السيد عبدالحى ايهاب -  13

 االستيراد نشاط حذف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على حجازى سامى -  14

 غيارها وقطع موتوسيكالت بيع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 3701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه احمد منصور محمد احمد -  15

 عقارى واستثمار/ يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 7575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جادهللا محمد هشام -  16

 االعالف اضافات و الفيتامينات و البيطرية االدوية تصنيع و لقاحات و بيطرية ادوية وتجارة تجارية توكيالت/  على النشاط قصر

 الغير لدى

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فتحى احمد عبده -  17

 مدعم الى مخبز/  الى يعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 33782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى قاسم عبده عثمان احمد -  18

 متكاملة مقاوالت مكتب/  الى يعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 15050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل على محمد -  19

 اثاث و موبيليا تجاره/  الى يعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 7710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمود شوقى محمود -  20

 كريم ايس بيع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 25021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسيونى محمود محمد -  21

 تنظمها التى والنظم للوائح وفقا 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه عدا مافي"وتصدير استيراد مكتب/   الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة العامه الهيئه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران السيد حامد السعيد -  22

 تصدير مكتب/  على النشاط قصر

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 12447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين السعيد حسنى الدين حسام -  23

 موتوسكل تجاره و/  يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 19991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل حسن محمد احمد -  24

 االستيراد نشاط حذف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 21310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على عبدهللا اشرف -  25

 اعالف تصنيع/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 33425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر سعد السيد احمد محمد -  26

 جرانيت و رخام مصنع/  على النشاط قصر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 25021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسيونى محمود محمد -  27

 كهربائيه ادوات تجاره/   الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 1279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالرازق ناجى ايمن -  28

 تصدير و/  اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 20979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجافه للحلوى النادى مصنع -  29

 جافه حلوى مصنع/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 20979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى محمد على راهيماب محمد -  30

 جافه حلوى مصنع/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 33253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ يوسف هللا عبد محمد احمد -  31

 سيارات غيار قطع تجارة و/  اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 6000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم جرجس صومائيل -  32

 بالجملة اقمشة تجارة/  على النشاط قصر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 17028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالمنعم على اسالم -  33

 حكوميه مقاوالت و توريدات مكتب/  على النشاط قصر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 40962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى عبدالرؤف على محمد -  34

 حالبة مواشى مزرعة/  الى يعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 36636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود ابراهيم الدسوقى سمير عبدالعزيز -  35

 العسكرية المهمات و المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  الى يعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى محمد محمد سعد عمر -  36

 غذائية مواد توزيع و تغليف و تعبئه و/  اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 2483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد حموده الفتاح عبد حسن -  37

 مواشى مزرعه/  الى تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 2243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فهمى حسين مجدى محمد هانى -  38

 وتوريدات مقاوالت و/  يضاف:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع محمد حمايه ليلى -  39

 مواشى مزرعه/   الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 17228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالمجيد حلمى حنان -  40

 (السياحيه االنشطه عدا فيما) الغير لحساب ركاب نقل و/  يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 33639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك الصاوى شعبان محمد -  41

 منزليه ادوات تجاره/  على النشاط قصر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع محمد حمايه ليلى -  42

 "العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما"جاهزة مالبس تجارة/   الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 23278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد ابراهيم السيد -  43

 احذيه تجاره/  الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 3442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات المعاطى ابو محمود اللطيف عبد -  44

 بتروليه مواد نقل مقاول و/  يضاف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 22624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد فاروق محمد -  45

 بناء مواد و/  اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى محمد محمد سعد عمر -  46

 غذائية مواد ثالجة و/  اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 15589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمود احمد -  47

 اعالف تصنيع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 7822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى السيد محمد اشرف -  48

 التصدير/  على النشاط قصر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 40138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه تكال انيس عبدالسيد مايكل -  49

 نحل عسل وبيع توريدات مكتب/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 40232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صبحى على سليمان على -  50

 كهربائيه ادوات تجاره/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 11727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى ابراهيم محمود اشرف -  51

 الغير لحساب ركاب نقل و داخلية رحالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 14366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى السيد ابراهيم عبدهللا -  52

 العامه التوريدات و المتكاملة المقاوالت/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 9305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى حسن اسامه -  53

 سيارات غيار قطع تجاره/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 33664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى الطنطاوى على ابراهيم احمد -  54

 الي غذائية مواد تعبئة/  الى يعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 40826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود مصطفى السيد ابراهيم محمد -  55

 بيطريه ولقحات ادويه تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 20867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد يوسف محمد عالء -  56

 عموميه توريدات مكتب و/  اضافه:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 22385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الجندى محمد احمد هشام)الجندى مؤسسة -  57

 والتصدير االستيراد/  نشاط حذف تم:  التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج عبدالعاطى مصطفى عطيه محمد -  58

 محمول اجهزه تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 40687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد فرغلى عمرو -  59

 اعالف تصنيع و اعالف و حبوب تجارة/  الى يعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 22291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عبدالظاهر حاتم -  60

 بالعموله منزليه ادوات بيع/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 22468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيا يوسف محمد عالء -  61

 كهربائيه اجهزه غيار قطع بيع/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 24894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته معوض محمد محمد احمد -  62

 مواشى مزرعه/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 14375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس اسكندر سليمان محروس رامى -  63

 وهدايا حريمى اكسسوار و/  يضاف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 22988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصلحى محمد فاطمه -  64

 جملة بقالة/  على النشاط قثر:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 40491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق عبدالرؤوف السيد احمد -  65

 ( االلى الحاسب اجهزه عدا فيما)  عامه وتوريدات عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 26531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد السيد رضا -  66

 واالالت المعدات وتجميع وتصنيع تجاريه وتوكيالت تصدير مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 27272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد محمد احمد -  67

 تصدير ومكتب سيارات غيار قطع تجاره/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 22596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد اللطيف عبد ابراهيم محمود -  68

 و للقرارات وفقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما)   وتصدير استيراد مكتب و/  يضاف:  التأشير وصف

 منزليه االدوات و(  والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه تنظمها التى القوانين

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 37315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد اسماعيل مصطفى -  69

 مواشى حظيره/  الى تعدل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد السعيد سرور -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم الحسينى بدير اسامه -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالعال عوض عبدالحميد -  3

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 36130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل احمد العدل محمد العدل -  4

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف ابو عبدالمعطى السيد عبدالمعطى -  5

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد السيد ياسر -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 13726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود يوسف ابراهيم احمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41513   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عوض حرب نفين -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنطور صالح محمد حمدى ابراهيم -  9

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 29588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد رمضان احمد -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهوتى حامد يوسف يوسف -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 33232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصديق غانم زكريا -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 10122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف ابراهيم العابدين زين هبه -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 23914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى الشربينى عبدهللا حسن -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 3701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه احمد منصور محمد احمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسن جوده محمد -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام على السيد احمد كريمه -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح على احمد غاده -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم على محمد شيماء -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره ربه عبد هللا عوض حماده -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب على نصر امين سمر -  21

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 27339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شردى ابوزيد ابوزيد جيهان -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 40381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشيرى رياض فهمى -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى عبده اسماعيل حنان -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن السعيد محمود -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 4612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد طه محمود احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الباز احمد محمد محمد -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالعاطى صابر كريم -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل السيد محمد السيد مصطفى -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 37702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد اللطيف عبد محمد لطفى -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 1419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوضه احمد السيد عماد -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهرى السيد عيد جمال اسالم -  32

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 33155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشماع ابراهيم عبدالحميد كامل رضا -  33

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران السيد حامد السعيد -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 5689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الوهاب عبد فهمى محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد محتسب سمير -  36

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على البصير عبد اسماء -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جمعه احمد محمد -  38

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 38691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش احمد محمد عبدالفتاح احمد -  39

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عوض محمد محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقرد على القطب البادى ايمن -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 2035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشربينى حسن نشات -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرهف السيد محمد عواطف -  43

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحمن مجاهد مصطفى -  44

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيط ابو حسن صالح نجاح محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس ملك مقبل ماجد -  46

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالرزق حسان اسماعيل -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 33144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى طه محمود طه -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 11668   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، احمد محمد شحاته ادهم -  49

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 41525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شاهين ابراهيم شاهين عبير -  50

 خاص: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العقارى لالستثمار الغنيم: الى 10812 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   نون: الى 41104 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  2

   الحكوميه للتوريدات الهضبه: الى 40645 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   التجاريه السمه حذف تم: الى 15270 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  4

   الصناعية المنظفات لتجارة الروضة: الى 26350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  5

 و التجارية للتوكيالت الحياه/  الى تعدل: الى 7575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  6

   اللقاحات و البيطرية االدوية تجارة

   جروب ايه ام ايه: الى 3701 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  7

   الحديث البيت معرض: الى 15050 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  8

   التصدير و لالستيراد الدولية: الى 28208 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  9

   االعالف لتصنيع الرصيد/  الى تعدل: الى 21310 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  10

 لالستيراد باسيو/  الى تعدلت: الى 25021 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  11

   والتصدير

   تواصل/  الى تعدل: الى 19991 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  12

 االدوات لتجاره باسيو/  الى تعدلت: الى 25021 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  13

   الكهربائيه

   التجاريه السمه حذف تم: الى 29419 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  14

   الغذائية المواد لتعبئة الحرم: الى 26930 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  15

   ستار هاى: الى 34407 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  16

   للبالستيك المنوره المدينه مصنع: الى 34795 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  17

   الجافه للحلوى النادى مصنع: الى 20979 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  18

   تشاو" 1: "الى 7116 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  19

   للدورات كود مركز: الى 33046 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  20

   العامه للمقاوالت المتحده: الى 38691 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  21

   والتصدير لالستيراد العالميه: الى 8847 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  22

   للتريكو الياسمين: الى 18995 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  23

 التوريدات و المتكاملة للمقاوالت نسله: الى 14366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  24

   العامه

   التجاريه السمه حذف تم: الى 9305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  25

 التوريدات و االسمنت لتجارة االقصى: الى 20867 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  26

   العموميه

 المواد وتغليف لتعبئه الندى مؤسسه: الى 41132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  27

   الغذائيه

   ماجيكو ايس: الى 13757 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  28



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للمقاوالت لوجستيك/  الى تعدل: الى 40491 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  29

   لعامها والتوريدات

 للمقاوالت الشهيد مؤسسه/  الى تعدل: الى 22596 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  30

   المنزليه واالدوات والتصدير لالستيراد العامه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   7074:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  التجاريه والتوكيالت والتصدير واالستيراد السيارات لتجاره السعيد ابناء شركه   - 1

 نهائيا تصفيتها و الشركة فض تم  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،

   20191125 تاريخ وفى ،   18161:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتة اسماعيل الرازق عبد ناجى ايمن شركة   - 2

 حقوقهم كافه الشركاء استالم و نهائيا وتصفيتها الشركة فض تم  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   39023:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عمر يحى احمد   - 3

 الشركة لفض القيد هذا شطب تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 31994، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية للسياحه الحسينى شركه -  1

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

   تاريخ وفي 12597، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  2

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191106،

 تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 12597، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه صالح محمود عبدالسالم انور شركه -  3

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

 20191106،   تاريخ وفي 12597، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة واوالده عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  4

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20191125 تاريخ وفي 18161    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتة اسماعيل الرازق عبد ناجى ايمن شركة -  1

 نهائيا وتصفيتها الشركة فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، االعالف وتصنيع وخلط دش/  الى النشاط تعدل  تضامن شركة ، وشركاه محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12597   برقم قيدها سبق

 قيدها سبق  ، االعالف وتصنيع وخلط دش/  الى النشاط تعدل  تضامن شركة ، وشركاه صالح محمود عبدالسالم انور شركه -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12597   برقم

 سبق  ، االعالف وتصنيع وخلط دش/  الى النشاط تعدل  تضامن شركة ، واوالده عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 12597   برقم قيدها

 بكافه القيام/   الى تعدل  تضامن شركة ،( وشريكه ابوشوشه السعيد يحيى عبده) العقارى لالستثمار تاورز شركه/  الى تعدل -  4

 تاريخ وفي 14229   برقم قيدها سبق  ، البناء اعمال بكافه والقيام والخاصه العامة والمقاوالت العقاريه االستثمارات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العامة والمقاوالت العقاريه االستثمارات بكافه القيام/   الى تعدل  تضامن شركة ، وشركاه الخميسى احمد احمد محمد شركه -  5

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 14229   برقم قيدها سبق  ، البناء اعمال بكافه والقيام والخاصه

 تضامن شركة

 سبق  ، التجارية والتوكيالت الغذائية المواد وتوزيع تجارة و وتعبئه تصنيع/  الى تعدل  تضامن ركةش ، وشركاه شعبان محمد -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 29957   برقم قيدها

   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى تصنيعها و الغذائية المكمالت تسجيل و/  يضاف  بسيطة توصية ، وشريكته لمعى الدكتور شركة -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 11424

 قيدها سبق  ، الغير لدى تصنيعها و الغذائية المكمالت تسجيل و/  يضاف  بسيطة توصية ، وشركاه لمعى الدكتور/  الى تعدل -  8

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 11424   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركه/  الى تعدل: الى 12597 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191106:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر

 شركه/  الى تعدل: الى 14229 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191107:  تاريخ فى  ،  -  2

 (وشريكه ابوشوشه السعيد يحيى عبده) العقارى لالستثمار تاورز

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ،. الشركه لدى كامله حقوقه كافه واستلم متخارج  موصى شريك  بسيطة توصية  السنجيدى السعيد الرحمن عبد اكرم -  1

 31994   برقم    20191106



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،. الشركه لدى كامله حقوقه كافه واستلم متخارج  موصى شريك  بسيطة توصية  السعود ابو محمد كمال على -  2

 31994   برقم    20191106

:  تاريخ ،. الشركه لدى كامله حقوقه فهكا واستلم متخارج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد الغفار عبد عادل مروة -  3

 31994   برقم    20191106

 االدارة لبند يضاف و والتوقيع االدارة حق وحدها لها  موصى شريك  بسيطة توصية  السنجيدى السعيد الرحمن عبد اكرم -  4

 البنوك مع والتعاقد والتعامل بالشركه التصرف اعمال فى والصالحيات السلطات كافة ولها منفردا التصرف حق لها انها والتوقيع

 والتوقيع الشركه باسم البنكيه الشيكات واستصدار الشركه باسم الحسابات وفتح والرهون واالقتراض والتوقيع وااليداع والسحب

 اتخاذ حق وحدها لها عامه وبصفه وفكها الضمان خطابات واصدار والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق وحدها عليها

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، والتسهيالت بانواعها البنوك كافه امام المصرفيه االعمال كافة

 والتوقيع االدارة لبند يضاف و والتوقيع االدارة حق وحدها لها  موصى شريك  بسيطة توصية  السعود ابو محمد كمال على -  5

 والسحب البنوك مع والتعاقد والتعامل بالشركه التصرف اعمال فى والصالحيات السلطات كافة ولها منفردا التصرف حق لها انها

 وحدها عليها والتوقيع الشركه باسم البنكيه الشيكات واستصدار الشركه باسم الحسابات وفتح والرهون واالقتراض والتوقيع وااليداع

 االعمال كافة اتخاذ حق وحدها لها عامه وبصفه وفكها لضمانا خطابات واصدار والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، والتسهيالت بانواعها البنوك كافه امام المصرفيه

 االدارة لبند يضاف و والتوقيع االدارة حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد الغفار عبد عادل مروة -  6

 البنوك مع والتعاقد والتعامل بالشركه التصرف اعمال فى والصالحيات السلطات كافة ولها منفردا التصرف حق لها انها والتوقيع

 والتوقيع الشركه باسم البنكيه الشيكات واستصدار الشركه باسم الحسابات وفتح والرهون واالقتراض والتوقيع وااليداع والسحب

 اتخاذ حق وحدها لها عامه وبصفه وفكها الضمان خطابات واصدار والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق وحدها عليها

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، والتسهيالت بانواعها البنوك كافه امام المصرفيه االعمال كافة

 امام والتوقيع والتعاقد التعامل حق وحدها ولها االئتمانيه  موصى شريك  بسيطة توصية  السنجيدى السعيد الرحمن عبد اكرم -  7

 الهيئات امام وكذلك االخرين للشركاء ملزمه تصرفاتها وتكون خارجها او مصر داخل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 السياحه وغرفه هالتجاري والغرفه التجارى والسجل العقارى والشهر االجتماعيه والتأمينات السياحه ووزارة والوزارات والشركات

 واداراتها اقسامها بكافه الداخليه ووزارة الجمركى والتخليص التجارى والقلم المحاكم انواع وكافه بانواعها الضرائب ومصلحه

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، وامام الموانئ وكافه والجمارك المرور وادارات المتخصصه

 كافه امام والتوقيع والتعاقد التعامل حق وحدها ولها االئتمانيه  موصى شريك  بسيطة توصية  السعود ابو محمد كمال على -  8

 والشركات الهيئات امام وكذلك االخرين للشركاء ملزمه تصرفاتها وتكون خارجها او مصر داخل حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 ومصلحه السياحه وغرفه التجاريه والغرفه التجارى والسجل العقارى والشهر االجتماعيه والتأمينات السياحه ووزارة والوزارات

 المتخصصه واداراتها اقسامها بكافه الداخليه ووزارة الجمركى والتخليص التجارى والقلم المحاكم انواع وكافه بانواعها الضرائب

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، وامام الموانئ وكافه والجمارك المرور وادارات

 امام والتوقيع والتعاقد التعامل حق وحدها ولها االئتمانيه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد الغفار عبد عادل روةم -  9

 الهيئات امام وكذلك االخرين للشركاء ملزمه تصرفاتها وتكون خارجها او مصر داخل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 السياحه وغرفه التجاريه والغرفه التجارى والسجل العقارى والشهر االجتماعيه والتأمينات السياحه ووزارة والوزارات والشركات

 واداراتها اقسامها بكافه الداخليه ووزارة الجمركى والتخليص التجارى والقلم المحاكم انواع وكافه بانواعها الضرائب ومصلحه

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، ماموا الموانئ وكافه والجمارك المرور وادارات المتخصصه

 لالستثمار العامه والهيئه السياحيه للتنميه العامه الهيئه  موصى شريك  بسيطة توصية  السنجيدى السعيد الرحمن عبد اكرم -  10

 سواء الشركه باسم السيارات انواع كافه وتجديد وترخيص وادارة وايجار وبيع وشراء والخارجيين الداخليين الوكالء مع والتعاقد

 الجمركيين والمستخلصين القانونيين والمحاسبين المحامين الساده وتوكيل للشركة القانونى الشكل تعديل حق لها كما للغير او لنفسها

 ان لهاو الشركاء لكل وملزمه منفرده تصرفاتها وتكون وفصلهم القانونين والمستشاريين والمديرين الموظفين تعيين حق لها كما

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، وتم.   سلف ما بعض او كل فى تشاء من توكل

 والتعاقد لالستثمار العامه والهيئه السياحيه للتنميه العامه الهيئه  موصى شريك  بسيطة توصية  السعود ابو محمد كمال على -  11

 او لنفسها سواء الشركه باسم السيارات انواع كافه وتجديد وترخيص وادارة وايجار وبيع وشراء والخارجيين الداخليين الوكالء مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لها كما الجمركيين والمستخلصين القانونيين والمحاسبين المحامين الساده وتوكيل للشركة القانونى الشكل تعديل حق لها كما للغير

 من توكل ان ولها الشركاء لكل وملزمه منفرده تصرفاتها وتكون وفصلهم القانونين والمستشاريين والمديرين الموظفين تعيين حق

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، وتم.   سلف ما بعض او كل فى تشاء

 لالستثمار العامه والهيئه السياحيه للتنميه العامه الهيئه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد الغفار عبد عادل مروة -  12

 سواء الشركه باسم السيارات انواع كافه وتجديد وترخيص وادارة وايجار وبيع وشراء والخارجيين الداخليين الوكالء مع والتعاقد

 الجمركيين والمستخلصين القانونيين والمحاسبين المحامين الساده وتوكيل للشركة القانونى الشكل تعديل حق لها كما للغير او لنفسها

 ان ولها الشركاء لكل وملزمه منفرده تصرفاتها وتكون وفصلهم القانونين والمستشاريين مديرينوال الموظفين تعيين حق لها كما

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، وتم.   سلف ما بعض او كل فى تشاء من توكل

 كافه واستلم بالعقد مذكور موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السنجيدى السعيد الرحمن عبد اكرم -  13

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ،.  الشركه لدى ارباحه وقيم مستحقاته

 وقيم مستحقاته كافه واستلم بالعقد مذكور موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السعود ابو محمد كمال على -  14

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ،.  الشركه لدى ارباحه

 مستحقاته كافه واستلم بالعقد مذكور موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد الغفار عبد عادل مروة -  15

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ،.  الشركه لدى ارباحه وقيم

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عطاهللا محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر -  16

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عطاهللا محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر -  17

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عطاهللا محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر -  18

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر محمد -  19

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر محمد -  20

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر محمد -  21

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن قح والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالسالم عبدالفتاح نصر اللطيف عبد -  22

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالسالم عبدالفتاح نصر اللطيف عبد -  23

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه رولمدي معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

 االول للطرفين ان باضافه والتوقيع االدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالسالم عبدالفتاح نصر اللطيف عبد -  24

 بجميع والمصارف والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركة وتمثيل واالستدانه واالقتراض الرهن حق والثانى

 الضمان وشهادات خطابات استصدار فى الحق ولهما الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق الشركه ولمدير معامالتها

 12597   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركه الخاصه السيارات لترخيص وذلك المرور اقالم مع التعامل فى الحق ولهما

:  تاريخ ، والرهن االقتراض و البنوك مع التعامل حق/  يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد حسنين عبدهللا واجب -  25

 24934   برقم    20191106

 لدى مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد اسماعيل مراوى حسن -  26

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه

 لدى مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد اسماعيل مراوى حسن -  27

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه

 لدى مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوشوشه السعيد يحيى عبده -  28

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه

 لدى مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوشوشه السعيد يحيى عبده -  29

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه

 مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  الخميسى احمد احمد محمد -  30

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه لدى

 مستحقاته كافه على حصوله بعد الشركه من خروجه تم  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  الخميسى احمد احمد محمد -  31

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشركه لدى

 الحصول او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد اسماعيل مراوى حسن -  32

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على

 الحصول او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد اسماعيل مراوى حسن -  33

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على

 الحصول او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوشوشه السعيد يحيى عبده -  34

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على

 الحصول او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوشوشه السعيد يحيى عبده -  35

 14229   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على

 او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  الخميسى احمد احمد محمد -  36

   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على الحصول

14229 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او الرهن حاله فى اما والتوقيع االداره حق وحده له  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  الخميسى احمد احمد محمد -  37

   برقم    20191107:  تاريخ ، الشريكان بموافقه تكون ان فيجب الشركه عقارات بيع او الشركه باسم قرض على الحصول

14229 

 من كل فى البنوك مع التعامل و والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  العدوى ابراهيم ابراهيم حاتم -  38

 29957   برقم    20191113:  تاريخ ، البنكيه والمعامالت واالقتراض التوقيع

 من كل فى البنوك مع التعامل و والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الدسوقى احمد ابراهيم محمد -  39

 29957   برقم    20191113:  تاريخ ، البنكيه والمعامالت واالقتراض التوقيع

 البنوك مع التعامل و والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  غزال احمد ابراهيم محمد احمد -  40

 29957   برقم    20191113:  تاريخ ، البنكيه والمعامالت واالقتراض التوقيع من كل فى

 من كل فى البنوك مع التعامل و والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان كامل شعبان محمد -  41

 29957   برقم    20191113:  تاريخ ، البنكيه والمعامالت واالقتراض التوقيع

:  تاريخ ، للوفاه نهائيا الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  امنتض شركة  عبدهللا محمد السيد مصطفى داليا -  42

 21300   برقم    20191124

:  تاريخ ، للوفاه نهائيا الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدهللا محمد السيد مصطفى دينا -  43

 21300   برقم    20191124

:  تاريخ ، للوفاه نهائيا الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدهللا محمد السيد مصطفى رانيا -  44

 21300   برقم    20191124

    20191124:  تاريخ ، للوفاه نهائيا الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدهللا محمد السيد مصطفى -  45

 21300   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  التجاريه والتوكيالت والتصدير واالستيراد السيارات لتجاره السعيد ابناء شركه -  1

 7074   برقم    20191103:  تاريخ ، تضامن

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر صملخ  تضامن شركة  وشركاه محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  2

 12597   برقم    20191106

    20191106:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صالح محمود عبدالسالم انور شركه -  3

 12597   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  واوالده عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  4

 12597   برقم    20191106

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه محمد عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  5

 12597   برقم    20191106

    20191106:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صالح محمود عبدالسالم انور شركه -  6

 12597   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  واوالده عبدالسالم عبدالفتاح نصر شركه/  الى تعدل -  7

 12597   برقم    20191106

    20191106:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و السيد حسنين عبدهللا واجب شركه -  8

 24934   برقم

 31994   برقم    20191106:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  للسياحه الحسينى شركه -  9

 29957   برقم    20191113:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شعبان محمد -  10

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته لمعى الدكتور شركة -  11

11424 

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه لمعى الدكتور/  الى تعدل -  12

11424 

    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه حامد عبدالغني السيد السعيد شركة -  13

 40905   برقم

 شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  العقارى لالستثمار سيتى جولدن وشركاه عبدهللا محمد السيد مصطفى شركة -  14

 21300   برقم    20191124:  تاريخ ، تضامن

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتة اسماعيل الرازق عبد ناجى ايمن شركة -  15

 18161   برقم    20191125

 39023   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  وشريكه عمر يحى احمد -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15924   برقم    20191103:  تاريخ ، 7138  2017/   7/   10  - ج  الشربينى السيد الشوادفى الهادى نجالء -  1

 20920   برقم    20191103:  تاريخ ، 7122  2019/   4/   14  - ج  احمد هاشم محمد ابراهيم السيد -  2

 2   برقم    20191103:  تاريخ ، 7135  2019/  10/  14 - ج  المتولى عبدالباسط السعدى محمد -  3

 18947   برقم    20191103:  تاريخ ، 7099  2018/  8/  4 - ج  يوسف عبدالحميد محمد هانى -  4

 22061   برقم    20191103:  تاريخ ، 7098  2019/  9/  17  - ج  الشاذلى محمد على حلمى محمد -  5

 22061   برقم    20191103:  تاريخ ، 7098  2019/  9/  17  - ج  للمقاوالت الشاذلى محمد/ الى تعدل -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 21604   برقم    20191103:  تاريخ ، 7103  2019/   7/   15  - ج  سالمه السيد صالح نيرمين -  7

 2   برقم    20191103:  تاريخ ، 7136  2017/  6/  4 - ج  المتولى عبدالباسط السعدى محمد -  8

 15270   برقم    20191104:  تاريخ ، 7167  2017/  4/  22 - ج  البدراوى محمد السيد محمد ماجد احمد -  9

 22471   برقم    20191104:  تاريخ ، 7139  2019/   11/  10 - ج  لقيه عبدالعزيز بالل بهاء باسم -  10

 5724   برقم    20191104:  تاريخ ، 7150  2019/  1/  19 - ج  سمك ابراهيم صالح السيد هادى -  11

    20191104:  تاريخ ، 7150  2019/  1/  19 - ج  المحمول اكسسوار لتجاره ابراهيم صالح السيد هادى مؤسسه -  12

 5724   برقم

 5829   برقم    20191104:  تاريخ ، 7156  2014/  1/   27  - ج  الشافعى محمد مصطفى محى -  13

 5829   برقم    20191104:  تاريخ ، 7157  2019/  1/  27  - ج  الشافعى محمد مصطفى محى -  14

 21825   برقم    20191104:  تاريخ ، 7153  2019/  8/  21 - ج  القادر عبد حسين متولى هيثم -  15

 22382   برقم    20191104:  تاريخ ، 7172  2019/  10/  29  - ج  ابراهيم محمود معطىعبدال رضا -  16

 15806   برقم    20191104:  تاريخ ، 7140  2017/  6/  21 - ج  السعيد المرسى محمد احمد -  17

 21955   برقم    20191105:  تاريخ ، 7176  2019/  9/  7 - ج  حسين محمد على دياب امال -  18

 646   برقم    20191105:  تاريخ ، 7181  2012/  8/  19 - ج  القصبى احمد المتولى السيد -  19

 646   برقم    20191105:  تاريخ ، 7183  2017/  8/  19 - ج  القصبى احمد المتولى السيد -  20

 3605   برقم    20191105:  تاريخ ، 7180  2013/  6/  30 - ج  البياع محمد السيد مجدى -  21

 3605   برقم    20191105:  تاريخ ، 7182  2018/  6/  30  -ج  البياع محمد السيد مجدى -  22

 6104   برقم    20191105:  تاريخ ، 7188  2019/  2/  19 - ج  موسى فرج محمد وليد -  23

 12282   برقم    20191105:  تاريخ ، 7174  2016/  5/  5 - ج  النمر حسن عبدالعظيم فوزى عبدالعظيم -  24

 17779   برقم    20191106:  تاريخ ، 7209  2018/  2/  26 - ج  محمد عبدهللا القطب فاروق السيد -  25

 623   برقم    20191106:  تاريخ ، 7199  2017/  8/   15  - ج  الغريب عبدالرحمن عبدالوهاب -  26

 8668   برقم    20191106:  تاريخ ، 7204  2015/  1/  3 - ج  العنين ابو زيدان السيد عبدالحى ايهاب -  27

 19555   برقم    20191106:  تاريخ ، 7208  2018/  11/  4 - ج  عبدالرحمن محمد حسن سمير حسن -  28

 18103   برقم    20191106:  تاريخ ، 7195  2018/  4/  7 - ج  حجازى على حجازى سامى -  29

 7925   برقم    20191106:  تاريخ ، 7197  2019/  9/  14 - ج  عيد حسن عبدالفتاح مراد -  30

 7575   برقم    20191106:  تاريخ ، 7202  2019/  8/  2 - ج  احمد جادهللا محمد هشام -  31

 19988   برقم    20191106:  تاريخ ، 7198  2018/  12/  19 - ج  سنجاب محمد كامل محمد ايهاب -  32

 3701   برقم    20191106:  تاريخ ، 7211  2018/   7/   8  - ج  عيطه احمد منصور محمد احمد -  33

 15029   برقم    20191107:  تاريخ ، 7225  2017/  3/  26  - ج  موسى مامون على طلعت مياده -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 18339   برقم    20191107:  تاريخ ، 7223  2018/  5/  2 - ج  شعبان حسن محمد متولى محمد محمود -  35

 16088   برقم    20191107:  تاريخ ، 7222  2017/  8/  7 - ج  منسى عمر محمد عبدالغنى ابراهيم نادر -  36

 16088   برقم    20191107:  تاريخ ، 7222  2017/  8/  7 - ج  االمان النظمه منسى نادر/  الى تعدل -  37

 3726   برقم    20191107:  تاريخ ، 7226  2013/  7/  9 - ج  محمود حامد نبيل رامى -  38

 3726   برقم    20191107:  تاريخ ، 7227  2018/ 7/ 9  - ج  محمود حامد نبيل رامى -  39

 15050   برقم    20191107:  تاريخ ، 7230  2017/  3/  27  - ج  محمد كامل على محمد -  40

 16813   برقم    20191107:  تاريخ ، 7237  2017/  11/  4  - ج  عبدهللا حامد دسع عبدهللا -  41

 5797   برقم    20191107:  تاريخ ، 7224  2019/  1/  25  - ج  الشربينى الباز محمود صفاء -  42

 7710   برقم    20191107:  تاريخ ، 7216  2014/  8/  16 - ج  عبدالهادى محمود شوقى محمود -  43

 7710   برقم    20191107:  تاريخ ، 7217  2019/  8/  16 - ج  عبدالهادى محمود شوقى محمود -  44

 117   برقم    20191111:  تاريخ ، 7252  2017/  6/  20  - ج  زهران السيد حامد السعيد -  45

 21310   برقم    20191111:  تاريخ ، 7243  2019/  6/  5  - ج  سليمان على عبدهللا اشرف -  46

 19991   برقم    20191111:  تاريخ ، 7256  2018/  12/  22 - ج  هيكل حسن محمد احمد -  47

 9931   برقم    20191111:  تاريخ ، 7238  2015/   6/  22  - ج  عبدالغنى المرسى مجدى سمير -  48

 5541   برقم    20191111:  تاريخ ، 7248  2018/  1/  1  - ج  العشرى الباسط عبد بدير محمد -  49

 19441   برقم    20191112:  تاريخ ، 7273  2018/  10/   22  - ج  احمد محمد الصاوى سونه -  50

 22738   برقم    20191112:  تاريخ ، 7264  2019/  12/  8  - ج  البرعى محمد محمد فؤاد سحر -  51

 18471   برقم    20191112:  تاريخ ، 7260  2018/   5/  20  - ج  على منصور دمحم ايمان -  52

 5279   برقم    20191112:  تاريخ ، 7267  2018/  11/   27  - ج  عامر على محمد عزه -  53

 18471   برقم    20191112:  تاريخ ، 7259  2018/  5/   28  - ج  على منصور محمد ايمان -  54
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 8375   برقم    20191128:  تاريخ ، 7569  2019/  11/  15 - ج  عيسى عبده احمد اشرف -  183

 22603   برقم    20191128:  تاريخ ، 7571  2019/  11/  24 - ج  احمد على السعيد الدين حسام -  184

 17226   برقم    20191128:  تاريخ ، 7566  2017/  12/  19 - ج  البربرى ابراهيم احمد حبيبه -  185

 21723   برقم    20191128:  تاريخ ، 7562  2019/  8/  10 - ج  اللطيف عبد محمد رمضان احمد -  186

 22596   برقم    20191128:  تاريخ ، 7560  2019/  11/  23 - ج  الحميد عبد اللطيف عبد ابراهيم محمود -  187

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، 7112  2019/  6/  3 - ج  التجاريه والتوكيالت والتصدير واالستيراد السيارات لتجاره السعيد ابناء شركه -  1

 7074   برقم    20191103

 9795   برقم    20191104:  تاريخ ، 7146  2015/  6/  7 - ج  وشركاه الناس ابو احمد على حمدى محمد -  2

:  تاريخ ، 7241  2018/  1/  13 - ج  االلى الجالش وتوزيع لصناعه شعبان سيد وهانى عرفات السيد طالل كمال -  3

 1724   برقم    20191111

 21536   برقم    20191112:  تاريخ ، 7271  2019/   7/   6  - ج  وشريكه الشابورى الباز ابراهيم عطيه شركة -  4

    20191124:  تاريخ ، 7481  2019/6/4-ج  العقارى لالستثمار سيتى جولدن وشركاه عبدهللا محمد السيد مصطفى شركة -  5

 21300   برقم

 18161   برقم    20191125:  تاريخ ، 7492  2018/  4/  11  - ج  وشريكتة اسماعيل الرازق عبد ناجى ايمن شركة -  6

 5803   برقم    20191126:  تاريخ ، 7535  2019/  1/  26 - ج  وشركائها عالم محمد محمود سحر شركه -  7

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


