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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهركوم حمادة   جريدة األسماء التجارية لمكتب
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 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

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

 راد  قيود أف  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تاجير  12810برقم  20200805، قيد فى  100000.000محمود مبروك محمد شلش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 وصيانه مولدات كهرباء ، بجهة : بريم بملك / محمد مبروك محمد السيد شلش

عن تجاره  12837برقم  20200818، قيد فى  100000.000 سحر احمد لطفى محمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  2

 اسمنت ومواد بناء ، بجهة : كفر بولين بجوار عمليه المياه بملك / عالء سليمان نور الدين الفرارجى

عن جزاره ، بجهة  12842برقم  20200824، قيد فى  25000.000محمد طارق محمد الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بملك / حسين ابراهيم حموده درغام -العنب : صفط 

عن  12823برقم  20200813، قيد فى  20000.000حماده نجيب محمد عبد الحميد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 خردوات ، بجهة : شارع السوق الطود بملك / ماجد عبد الحليم محمد البدرى

عن  12826برقم  20200816، قيد فى  25000.000ر فرد ، رأس ماله ،  حمديه عبد المنطلب منجود ابراهيم  ، تاج -  5

 مكتب تصدير ، بجهة : شارع مصطفى كامل بملك / مجدى السيد شعبان النجار

برقم  20200819، قيد فى  100000.000عبد الحميد محمد شمس الدين خفاجي عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

) فيما عدا تصنيع وبيع المالبس والمهمات واالكسسوارات العسكريه والبيع ( ، بجهة : قريه بغداد عن مالبس ومفروشات  12839

 بملك / امين محمد محمد الغرباوى

عن  10551برقم  20200810، قيد فى  25000.000عالء رجب عبد المؤمن ابو حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 : قريه عبد المجيد المرسى بملك / صابر محمد عبد الرحيم محمدمكتاب تصدير حاصالت زراعيه ، بجهة 

عن مطبعه )  12825برقم  20200816، قيد فى  20000.000محمد سعيد محمد خليفه زردق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

لالزمه (موافقه امنيه بعد الحصول علي التراخيص ا -فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت 

 بملك / محمد السيد عبدالجواد الفار -خلف صيدليه بركات  -، بجهة : الطريق الدائرى  2020/8/4في  5381رقم 

عن مصففه  12830برقم  20200817، قيد فى  12000.000عزه محمد عبد القوى حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 س بملك / محمد عبد القوى محمد حمودهشعر حريمى ، بجهة : قريه البالكو

 12844برقم  20200824، قيد فى  50000.000محمد عبدالعاطى محمد عبدالقادر هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 سائقين بملك / سميره عبد الحميد عبد الجليل 2عن ميزان بسكول ، بجهة : مركز 

عن جزاره ،  12849برقم  20200827، قيد فى  12000.000رد ، رأس ماله ،  عيد عبد الفتاح محمد زهران  ، تاجر ف -  11

 بجهة : خربتا بملك / احمد ممدوح الشافعى

عن بقاله  12822برقم  20200813، قيد فى  50000.000محمد عبد الرازق محمد الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 جمله وتجزئه ، بجهة : خنيذه مدخل القريه بملك / عالء عبد الرازق محمد الشيخ

عن  8086برقم  20200820، قيد فى  500000.000عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

بملك / محمود  -بناحيه التحدى  - 31محطه  - 16مدشه  - 98مكتب استيراد وتصديرفي حدود المسموح به قانونا ، بجهة : القطعه 

 سليمان عبدالوهاب سليمان

عن بقاله ،  12804قم بر 20200804، قيد فى  50000.000سميره سعيد اسماعيل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بجهة : قريه االيمان ) ى ( بملك / احمد سعيد اسماعيل على
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مركز  12811برقم  20200806، قيد فى  12000.000وفاء رشاد عبد الرحمن الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

اخيص الالزمه ( ، بجهة : شارع كيلو باترا تطوير وتنميه مهارات ) فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت بعد الحصول على التر

 بملك / رنا ممدوح على السعدنى

عن  12812برقم  20200809، قيد فى  25000.000ايمان بدر حسين عبد السيد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 سوبر ماركت ، بجهة : الرست هاوس خلف وحده المرور بملك / محمود ابراهيم محمد طه

عن معجنات فطائر  12838برقم  20200818، قيد فى  50000.000احمد سعيد على نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 وبيتزا ، بجهة : شارع التحرير بجوار المزلقان البحرى بملك / نعمان على احمد قاسم

عن محطه فرز  8018برقم  20200811، قيد فى  250000.000السيد حسن السعيد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 وتعبئه فواكهه ، بجهة : النجاح بملك / محمد السيد حسن السعيد شاهين

عن  12827برقم  20200816، قيد فى  25000.000عاطف عبدربه ابراهيم الشرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ن النجاربملك / مجدى السيد شعبا -مكتب تصدير ، بجهة : شارع مصطفي كامل 

برقم  20200805، قيد فى  50000.000حنوره للمقاوالت ) رضا حسن ابراهيم حنوره (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 عن مكتب مقاوالت عموميه ، بجهة : قريه صفط العنب بملك / احمد رضا حسن ابراهيم 12808

عن مكتب  12574برقم  20200824، قيد فى  12000.000،   بيشوى فرج هللا السعيد فرج هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  21

دعايه واعالن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، 

 بجهة : شارع المحكمه بكوم حماده بملك / السعيد ابراهيم فرج هللا

عن مصنع  12832برقم  20200817، قيد فى  50000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مجدى احمد ابراهيم النشار -  22

مالبس طبيه ) فيما عدا المالبس والمهمات واالكسسوارات العسكريه والبيع ( ، بجهة : بريم بملك / محمد مدحت محمد عبد العزيز 

 خلف هللا

عن معرض  12809برقم  20200805، قيد فى  12000.000طارق فاروق رجب علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملك / السيد محمد عبده الباسوسي -موبيليات ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر 

عن مكتب  12843برقم  20200824، قيد فى  100000.000فارس صبحي محمد شحطيط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 الصافي صالحبملك / مدحت محمد  -تصدير ، بجهة : بيبان 

عن مكتب  12818برقم  20200812، قيد فى  50000.000مروان حماده ابوالحلقان حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

استشارات هندسية ومقاوالت عمومية وتوريد ومعدات بناء والخدمات البترولية والبحرية ، بجهة : السوق التجارى بملك/ حمادة 

 ابوالحلقان حمادة

عن بيع  12847برقم  20200827، قيد فى  100000.000احمد خضرى شاكر عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 هواتف محمول ، بجهة : شارع التحرير بجوار حلوانى شهرازاد بملك / سمير محمود حسن قنبر

عن  12803برقم  20200804، قيد فى  50000.000صباح محمد على عوض شعيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ادوات منزليه واجهزه كهربائيه ، بجهة : قريه االيمان ) ى ( بملك / كرم محمد على عوض

عن مالبس جاهزه  12836برقم  20200818، قيد فى  50000.000سمير رزق امان خير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 العسكريه (( ، بجهة : خنيذه بملك / رزق امان خير)) فيما عدا تصنيع وبيع المالبس والمهمات واالكسسوارات 

عن مكتب  12816برقم  20200812، قيد فى  50000.000محمد ابراهيم عبد السالم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 مقاوالت عموميه ، بجهة : صالح الدين بملك / كريمه السيد عبد الرحمن

عن مكتب  12828برقم  20200816، قيد فى  25000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمد عبدربه ابراهيم الشرقاوى -  30

 تصدير ، بجهة : شارع مصطفى كامل بملك / مجدى السيد شعبان النجار
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عن بقاله  12806برقم  20200805، قيد فى  10000.000محمد احمد عبدالسالم عفيفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملك / ورثة احمد عبدالسالم اسماعيل عفيفي -: الطريه  تموينبه ، بجهة

عن مبيدات  12834برقم  20200818، قيد فى  20000.000احمد صبحى عبد الجيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 زراعيه ، بجهة : الطيريه البلد بجوار الجمعيه الزراعيه بملك / رضا محمد عبد السالم عميره

عن بيع  12851برقم  20200827، قيد فى  12000.000ابو الفتوح ابراهيم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  33

 بملك / وائل ابو الفتوح ابراهيم ناصف 2100وشراء الخضار والفاكهه ، بجهة : قريه عبد الحميد ابو زيد 

عن معرض  12802برقم  20200804قيد فى ،  10000.000احمد فرج صالح مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 سيارات ، بجهة : العزيمه بملك / فرج صالح مصطفى محمود

عن  12840برقم  20200824، قيد فى  2000.000عالء مصطفى عبد الفتاح سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بفاله ، بجهة : الغزالى البستان بملك / ناصر سيف الدين الشرنوبى

عن محل  12820برقم  20200813، قيد فى  60000.000محمود حمدى عبد القوى السقا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ادوات منزليه ، بجهة : بيبان بملك / جابر كمال السهلمى

زيوت عن  12833برقم  20200817، قيد فى  12000.000محمود محمد عطيه عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 وفالتر ، بجهة : شارع المصنع بجوار وكاله بركات بملك / احمد عطيه عبد المولى الخولى

عن بيع البان  12819برقم  20200813، قيد فى  20000.000السيد عوض محمد يادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 د سيد احمد الحدادومينى ماركت ، بجهة : شارع المملكه من شارع كرستاله بملك / فاطمه حام

 12821برقم  20200813، قيد فى  12000.000صيدليه د / عبد العزيز ابراهيم الدقدوقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عن صيدليه ، بجهة : دمتيوه بملك / رزق جرجس اسعد ميخائيل

عن محل  12845برقم  20200825فى ، قيد  12000.000نجاح فوزى السيد محمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 احذيه ، بجهة : شارع الحزب الوطنى بملك / سامح سليمان عبد العزيز منصور

عن مطبعه )  12807برقم  20200805، قيد فى  12000.000احمد محمد محمود الدخميسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( ، بجهة : شارع 

 مصطفى حسين عبد الفتاح الشرقاوىمتفرع من شارع جمال عبد الناصر بملك / 

عن بقاله ،  12850برقم  20200827، قيد فى  12000.000منصور محمدين احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بجهة : منشاه عامر بجوار مدرسه محمود عبدهللا عرابى بملك / عبدالموجود على عبد العزيز

، قيد  25000.000لشويخ لتصدير الحاصالت الزراعيه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحميد الشحات على الشويخ ) ا -  43

عن مكتب تصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : س البحريه عمرو ابن الغاص بملك / على عبد  12813برقم  20200810فى 

 الغنى على روزن

عن ورشه تشكيل  12846برقم  20200827د فى ، قي 50000.000محمد كامل هالل يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 معادن ، بجهة : قريه االيمان ح بملك / على عبد اللطيف على

عن بيع  12815برقم  20200812، قيد فى  12000.000بشرى محمد عبد المجيد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 اعالف ، بجهة : خربتا بملك / محمد على ميالد

عن  12805برقم  20200804، قيد فى  50000.000محمد فتحي عبدالوهاب هنيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زينهم  -  46

 بملك / محمد رشاد صقر -مقاوالت عموميه ، بجهة : خلف البنك االهلي بجوار محالت الباشا 

عن  12817برقم  20200812يد فى ، ق 25000.000عبد الحافظ سعيد عبد الحافظ الالمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 مكتب تصدير ، بجهة : حى السالم بملك / محمد محمود حامد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن مالبس  12829برقم  20200816، قيد فى  50000.000على ربيع على عيد الفقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

شارع التحرير بجوار االداره  16: عقار رقم  جاهزه ) فيما عدا المالبس والمهمات واالكسسوارات العسكريه والبيع ( ، بجهة

 الصحيه بملك / غاده منير غطاس و سمير منير غطاس و مارى سمير فهمى

عن  10060برقم  20200804، قيد فى  100000.000سامى محمد ابراهيم حسن النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ملك / محمد ابراهيم حسن التمساحىبقاله جمله وتجزئه ، بجهة : قريه عمر ابن العاص ب

عن بقاله ، بجهة :  12835برقم  20200818، قيد فى  12000.000فاطمه احمد احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 عمر شاهين بملك / عصام محمد عطيه محمد وصالح محمد عطيه محمد وناهد محمد عطيه محمد

عن مبيدات  12841برقم  20200824، قيد فى  50000.000تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عبد هللا راضى عبد هللا  ، -  51

 واسمده ، بجهة : قريه احمد عرابى بجوار الوحده الصحيه بملك / محمود محمد احمد حسين

ه عن محط 11539برقم  20200810، قيد فى  50000.000محمود محمد حسين ابو فاطمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 فرز وتعبئه خضار وفاكهه ، بجهة : قريه المجد بملك / محمد صبرى كتوبه

عن مالبس  12824برقم  20200813، قيد فى  100000.000احمد لطفى عيسوى النويشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملك / يسريه فوزى اسماعيل المراكبى جاهزه  ) فيما عدا المهمات والمالبس واالكسسوارات العسكريه والبيع ( ، بجهة : كفر غانم

عن مصنع  12848برقم  20200827، قيد فى  50000.000محمد عبد الاله حسن خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 حلويات جالش وبلح الشام ، بجهة : كفر بولين بملك / ايمان طه عبد الجواد بكر

 ــــــــــــــــــــــ    

 قيود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه ابناء نصر لالنتاج السينمائى ) ادم محمد حمزه نصر وشريكته (   شركة  ،   انتاج افالم سينمائيه ومسلسالت واعالنات  -  1

والعرض المسرحى والعرض التليفزيونى ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول 

، عن انتاج افالم سينمائيه  12814برقم  20200810،قيدت فى  20000.000على الموفقات الالزمه (  ،رأس مالها   

ومسلسالت واعالنات والعرض المسرحى والعرض التليفزيونى ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف 

 بجهة : البريجات بملك / نوره عبد الفتاح عبد الرحمن حمزهواالنترنت بعد الحصول على الموفقات الالزمه ( ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     20200805، وفى تاريخ    1326،  سبق قيده برقم :  احمد عبدالسالم اسماعيل  ،  تاجر فرد    - 1

 شطب لوفات التاجر



 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

تم محو/شطب السجل     20200813، وفى تاريخ    8573حسنى السيد محمود محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 النعدام النشاط 2020لسنة  1056الغي بطلب تاشير رقم 

تم محو/شطب السجل  ترك    20200813، وفى تاريخ    8252ناديه لبيب حنا ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     20200816، وفى تاريخ    9509محمد زكريا كامل االشلم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 اترك التجاره نهائي

تم محو/شطب السجل     20200824، وفى تاريخ    7147مصطفي عبدالفتاح سيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 ترك التجاره

تم محو/شطب السجل     20200824، وفى تاريخ    1583الشحات محمد حميده عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 شطب لترك التجاره

تم محو/شطب    20200826، وفى تاريخ    3566محمد مالك محمد صديق الدوشنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 السجل  شطب لترك التجاره وانعدام الناط

 تم محو/شطب السجل    20200827، وفى تاريخ    10083محمد سندباد محمد ابو زيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 شطب لترك التجاره

تم    20200830، وفى تاريخ    11776محمد ماهر محمد عبد الرحمن حبكه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 محو/شطب السجل  شطب لترك التجارهوانعدام النشاط

تم محو/شطب    20200831، وفى تاريخ    9660دعاء احمد احمد درويش حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  لترك التجاره نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال ,   20200805وفي تاريخ ،   11489شرين متولى عبد العليم عز العرب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

 جنيه   50000.000ل ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس الما

تم تعديل رأس المال , وصف   20200806وفي تاريخ ،   8492رضا محمد عطيه احمد جاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

 جنيه   400000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200810وفي تاريخ ،   4516ق قيده برقم عبد الحميد محمد عبدالحميد قنديل  تاجر فرد ،، سب -  3

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200810وفي تاريخ ،   12108ربيع حسن شعبان النجار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

 جنيه   1000000.000لمال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس المال   20200812وفي تاريخ ،   12216احمد صالح محمد فتح هللا الدخاخنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200812وفي تاريخ ،   3499ر فرد ،، سبق قيده برقم احمد عبدالحميد احمد ابراهيم  تاج -  6

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

تم تعديل رأس المال ,   20200812وفي تاريخ ،   11981شريف منير عبد العزيز حسان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200813وفي تاريخ ،   8573حسنى السيد محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200813وفي تاريخ ،   4165جر فرد ،، سبق قيده برقم دص / حلمى مرزوق محمد مرزوق  تا -  9

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200813وفي تاريخ ،   8573حسنى السيد محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

 جنيه   50000.000تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:  

تم تعديل رأس المال ,   20200816وفي تاريخ ،   12816محمد ابراهيم عبد السالم النجار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

 جنيه   5000000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200816وفي تاريخ ،   11450شادى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  فريد محمد عبد الخالق -  12

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200817وفي تاريخ ،   11988محمد جمعه ذكي سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

 جنيه   50000.000تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال

تم تعديل رأس المال , وصف   20200818وفي تاريخ ،   260السيد رمضان محمد عاشور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

 جنيه   200000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200819وفي تاريخ ،   7464يب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم يوسف حسن عبد السالم الد -  15

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200819وفي تاريخ ،   12648راتب شعبان راتب نصار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

 جنيه   50000.000ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأش

تم تعديل رأس المال ,   20200824وفي تاريخ ،   12574ببيشوى فرج هللا السعيد فرج هللا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

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

تم تعديل رأس المال ,   20200825وفي تاريخ ،   12757اشرف عبد الواحد عزالدين احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

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

تم تعديل رأس المال ,   20200826وفي تاريخ ،   9705سامح حمدى شعبان السيد شعبان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200826وفي تاريخ ،   6180ناديه عباس فرج ابو قفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200830وفي تاريخ ،   8097حمديه حلمى عبد الحليم هويدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  20200804وفي تاريخ  12802مد فرج صالح مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اح -  1

 الـتأشير:   ، العزيمه بملك / فرج صالح مصطفى محمود 

تم تعديل العنوان , وصف  20200804وفي تاريخ  12803صباح محمد على عوض شعيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 لـتأشير:   ، قريه االيمان ) ى ( بملك / كرم محمد على عوض ا

تم تعديل العنوان , وصف  20200804وفي تاريخ  12804سميره سعيد اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 الـتأشير:   ، قريه االيمان ) ى ( بملك / احمد سعيد اسماعيل على 

تم تعديل العنوان ,  20200804وفي تاريخ  10060نحاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سامى محمد ابراهيم حسن ال -  4

 وصف الـتأشير:   ، قريه عمر ابن العاص بملك / محمد ابراهيم حسن التمساحى 

نوان , تم تعديل الع 20200804وفي تاريخ  12805زينهم محمد فتحي عبدالوهاب هنيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

 بملك / محمد رشاد صقر -وصف الـتأشير:   ، خلف البنك االهلي بجوار محالت الباشا 

تم تعديل العنوان ,  20200804وفي تاريخ  10060سامى محمد ابراهيم حسن التمساحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

 بن العاص / بملك / محمد ابراهيم حسن التمساحى وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بناحيه قريه عمر ا

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  12806محمد احمد عبدالسالم عفيفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

 بملك / ورثة احمد عبدالسالم اسماعيل عفيفي -الـتأشير:   ، الطريه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  12807فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد محمود الدخميسى ، تاجر  -  8

 الـتأشير:   ، شارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر بملك / مصطفى حسين عبد الفتاح الشرقاوى 

ان , وصف تم تعديل العنو 20200805وفي تاريخ  12810محمود مبروك محمد شلش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

 الـتأشير:   ، بريم بملك / محمد مبروك محمد السيد شلش

تم  20200805وفي تاريخ  12808حنوره للمقاوالت ) رضا حسن ابراهيم حنوره ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قريه صفط العنب بملك / احمد رضا حسن ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  12809فاروق رجب علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     طارق -  11

 بملك / السيد محمد عبده الباسوسي -الـتأشير:   ، شارع جمال عبد الناصر 

عديل العنوان , وصف تم ت 20200806وفي تاريخ  12811وفاء رشاد عبد الرحمن الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

 الـتأشير:   ، شارع كيلو باترا بملك / رنا ممدوح على السعدنى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200806وفي تاريخ  10985كوثر سعد محمد ريحان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

 عبد الرحمن النجار بعماره شارع الدلتا بجوار هندسه الرى بملك / محمد  3الـتأشير:   ، شقه رقم 

تم تعديل العنوان ,  20200809وفي تاريخ  12812ايمان بدر حسين عبد السيد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 وصف الـتأشير:   ، الرست هاوس خلف وحده المرور بملك / محمود ابراهيم محمد طه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200810وفي تاريخ  11539قيده برقم    محمود محمد حسين ابو فاطمه ، تاجر فرد ،  سبق  -  15

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بقريه المجد بملك / محمد صبرى كتوبه 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  10448محمود علي عبدالرحمن الفخراني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 بملك / صبريه احمد عيد شعيره -شارع مستشفي الحجاز  2شير:   ، وصف الـتأ

وفي  12813عبد الحميد الشحات على الشويخ ) الشويخ لتصدير الحاصالت الزراعيه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 على عبد الغنى على روزن تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، س البحريه عمرو ابن الغاص بملك /  20200810تاريخ 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  10551عالء رجب عبد المؤمن ابو حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

 وصف الـتأشير:   ، قريه عبد المجيد المرسى بملك / صابر محمد عبد الرحيم محمد 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  20200810وفي تاريخ  11539بق قيده برقم    محمود محمد حسين ابو فاطمه ، تاجر فرد ،  س -  19

 الـتأشير:   ، قريه المجد بملك / محمد صبرى كتوبه 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  10448محمود على عبد الرحمن الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بملك / صبريه احمد عيد  -شارع مستشفي الحجاز  2كائن بناحية /  -اط / معمل منتجات البان وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع لنش

 شعيره 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  10551عالء رجب عبد المؤمن ابو حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

 عبد المجيد المرسى بملك / صابر محمد عبد الرحيم محمد  وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بناحيه قريه

تم تعديل العنوان , وصف  20200811وفي تاريخ  4262فايزه احمد ابراهيم احمد كشك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

 بملك /نعيمه احمد عبدالرحمن الديب -الـتأشير:   ، قريه خربتا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200811وفي تاريخ  8018السيد حسن السعيد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 ينبملك / محمد السيد حسن السيد شاه -بناحيه / النجاح  -لنشاط / محطة فرز وتعبئه فواكهه -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر 

تم تعديل العنوان , وصف  20200811وفي تاريخ  8018، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     السيد حسن السعيد شاهين -  24

 الـتأشير:   ، النجاح بملك / محمد السيد حسن السعيد شاهين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200812وفي تاريخ  12818مروان حماده ابوالحلقان حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

 ير:   ، السوق التجارى بملك/ حمادة ابوالحلقان حمادةالـتأش

تم تعديل العنوان ,  20200812وفي تاريخ  12816محمد ابراهيم عبد السالم النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

 وصف الـتأشير:   ، صالح الدين بملك / كريمه السيد عبد الرحمن 

تم تعديل العنوان , وصف  20200812وفي تاريخ  3499، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عبدالحميد احمد ابراهيم -  27

 الـتأشير:   ، شارع جمال عبد الناصربملك / مصطفى معروف مصطفى خطاب 

,  تم تعديل العنوان 20200812وفي تاريخ  12817عبد الحافظ سعيد عبد الحافظ الالمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

 وصف الـتأشير:   ، حى السالم بملك / محمد محمود حامد 

تم تعديل العنوان ,  20200812وفي تاريخ  12815بشرى محمد عبد المجيد النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

 وصف الـتأشير:   ، خربتا بملك / محمد على ميالد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  8573قيده برقم     حسنى السيد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  30

 بملك /رفعت السعيد محمد -المعركه  -قريه سنف  -الـتأشير:   ، تعديل النوان ليصبح 

تم تعديل  20200813وفي تاريخ  12821صيدليه د / عبد العزيز ابراهيم الدقدوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

 ن , وصف الـتأشير:   ، دمتيوه بملك / رزق جرجس اسعد ميخائيل العنوا

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  12819السيد عوض محمد يادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

 الـتأشير:   ، شارع المملكه من شارع كرستاله بملك / فاطمه حامد سيد احمد الحداد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  12820دى عبد القوى السقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود حم -  33

 الـتأشير:   ، بيبان بملك / جابر كمال السهلمى

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  12822محمد عبد الرازق محمد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 لـتأشير:   ، خنيذه مدخل القريه بملك / عالء عبد الرازق محمد الشيخ ا

تم تعديل العنوان  20200813وفي تاريخ  12823حماده نجيب محمد عبد الحميد معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

 , وصف الـتأشير:   ، شارع السوق الطود بملك / ماجد عبد الحليم محمد البدرى 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  12824احمد لطفى عيسوى النويشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

 الـتأشير:   ، كفر غانم بملك / يسريه فوزى اسماعيل المراكبى 

عنوان , وصف تم تعديل ال 20200813وفي تاريخ  8573حسنى السيد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

 بملك / عبد الطيف علي محمد رضوان -قرية النجاح  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  8573حسنى السيد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

وكذلك الغاء المحل الرئيسي  -لنشاط / استيراد وتصدير  -2016لسنة  1726الـتأشير:   ، الغاء المحل الرئيس االخر المودع برقم 

 لنشاط / بيع خضار وفاكهه - 2019لسنة  - 2077المودع برقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200814وفي تاريخ  8837حنان السيد على عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 يه محمد محمد سليمان الـتأشير:   ، منشاه مهنا بملك / صبر

تم تعديل العنوان ,  20200816وفي تاريخ  12826حمديه عبد المنطلب منجود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 وصف الـتأشير:   ، شارع مصطفى كامل بملك / مجدى السيد شعبان النجار 

تم تعديل العنوان ,  20200816وفي تاريخ  12828ه برقم    محمد عبدربه ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  41

 وصف الـتأشير:   ، شارع مصطفى كامل بملك / مجدى السيد شعبان النجار 

تم تعديل العنوان ,  20200816وفي تاريخ  12827عاطف عبدربه ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

 بملك / مجدى السيد شعبان النجار -في كامل وصف الـتأشير:   ، شارع مصط

تم تعديل العنوان , وصف  20200816وفي تاريخ  12829على ربيع على عيد الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

مير شارع التحرير بجوار االداره الصحيه بملك / غاده منير غطاس و سمير منير غطاس و مارى س 16الـتأشير:   ، عقار رقم 

 فهمى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200816وفي تاريخ  12825محمد سعيد محمد خليفه زردق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

 بملك / محمد السيد عبدالجواد الفار -خلف صيدليه بركات  -الـتأشير:   ، الطريق الدائرى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  12830ده برقم    عزه محمد عبد القوى حموده ، تاجر فرد ،  سبق قي -  45

 الـتأشير:   ، قريه البالكوس بملك / محمد عبد القوى محمد حموده 

تم تعديل العنوان ,  20200817وفي تاريخ  11624عبدالهادى جمال عبدالعال مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

 لتحرير ناصيه شارع مصر والسودان بملك / انعام محمد عبد الرحيم محمد وصف الـتأشير:   ، شارع ا

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  12832مجدى احمد ابراهيم النشار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 الـتأشير:   ، بريم بملك / محمد مدحت محمد عبد العزيز خلف هللا 

تم تعديل العنوان ,  20200817وفي تاريخ  12833طيه عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد ع -  48

 وصف الـتأشير:   ، شارع المصنع بجوار وكاله بركات بملك / احمد عطيه عبد المولى الخولى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  12834احمد صبحى عبد الجيد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

 الـتأشير:   ، الطيريه البلد بجوار الجمعيه الزراعيه بملك / رضا محمد عبد السالم عميره 

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  12836سمير رزق امان خير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

 الـتأشير:   ، خنيذه بملك / رزق امان خير 

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  12835فاطمه احمد احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، عمر شاهين بملك / عصام محمد عطيه محمد وصالح محمد عطيه محمد وناهد محمد عطيه محمد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  12837سحر احمد لطفى محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

 الـتأشير:   ، كفر بولين بجوار عمليه المياه بملك / عالء سليمان نور الدين الفرارجى 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  20200818تاريخ وفي  12838احمد سعيد على نوفل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

 الـتأشير:   ، شارع التحرير بجوار المزلقان البحرى بملك / نعمان على احمد قاسم 

تم تعديل العنوان ,  20200818وفي تاريخ  12737شيرين بيومي عبدالفتاح جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 الخطاب بملك / حسام محمد فرج هاشم وصف الـتأشير:   ، قريه عمربن 

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  7464يوسف حسن عبد السالم الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

 بملك / جودت عبدالعظيم الديب -يوليو  23الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  شارع 

تم تعديل  20200819وفي تاريخ  12839فاجي عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الحميد محمد شمس الدين خ -  56

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، قريه بغداد بملك / امين محمد محمد الغرباوى

ن , تم تعديل العنوا 20200820وفي تاريخ  8086عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

 بملك / محمود سليمان عبدالوهاب سليمان -بناحيه التحدى  - 31محطه  - 16مدشه  - 98وصف الـتأشير:   ، القطعه 

تم تعديل العنوان ,  20200823وفي تاريخ  8086عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

 98ه بناحيه / القطع -ي اخر لنشاط / مكتب استيراد وتصدير في حدود المسموح به قانونا وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيس

 بملك / محمود سليمان عبدالوهاب سليمان -بناحيه التحدى  31محطة  16مدشه 

نوان , تم تعديل الع 20200824وفي تاريخ  12574ببيشوى فرج هللا السعيد فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 بملك / السعيد ابراهيم فرج هللا -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل كائن بناحية شارع المحكمه مركز كوم حماده 

تم تعديل العنوان ,  20200824وفي تاريخ  12840عالء مصطفى عبد الفتاح سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

 ملك / ناصر سيف الدين الشرنوبى وصف الـتأشير:   ، الغزالى البستان ب

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  12842محمد طارق محمد الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 بملك / حسين ابراهيم حموده درغام -الـتأشير:   ، صفط العنب 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  12843فارس صبحي محمد شحطيط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

 بملك / مدحت محمد الصافي صالح -الـتأشير:   ، بيبان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  12841احمد عبد هللا راضى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

 يه بملك / محمود محمد احمد حسين الـتأشير:   ، قريه احمد عرابى بجوار الوحده الصح

تم تعديل  20200824وفي تاريخ  12844محمد عبدالعاطى محمد عبدالقادر هارون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

 سائقين بملك / سميره عبد الحميد عبد الجليل  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، مركز 

تم تعديل العنوان ,  20200824وفي تاريخ  12574تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بيشوى فرج هللا السعيد فرج هللا ،  -  65

 وصف الـتأشير:   ، شارع المحكمه بكوم حماده بملك / السعيد ابراهيم فرج هللا 

 تم تعديل العنوان , وصف 20200825وفي تاريخ  12845نجاح فوزى السيد محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 الـتأشير:   ، شارع الحزب الوطنى بملك / سامح سليمان عبد العزيز منصور 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    20200826وفي تاريخ  8493على توفيق على جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

 ق مول مصر بملك / على احمد على احمد أ الدور الثالث شارع ابو بكر الصدي 208، افتتاح فرع كائن بناحيه عقار رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  12850منصور محمدين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

 الـتأشير:   ، منشاه عامر بجوار مدرسه محمود عبدهللا عرابى بملك / عبدالموجود على عبد العزيز 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  12846وسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد كامل هالل ي -  69

 الـتأشير:   ، قريه االيمان ح بملك / على عبد اللطيف على 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  12847احمد خضرى شاكر عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

 ، شارع التحرير بجوار حلوانى شهرازاد بملك / سمير محمود حسن قنبر  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  12849عيد عبد الفتاح محمد زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

 الـتأشير:   ، خربتا بملك / احمد ممدوح الشافعى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  12848اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبد الاله حسن خليل ، ت -  72

 الـتأشير:   ، كفر بولين بملك / ايمان طه عبد الجواد بكر 

تم تعديل العنوان ,  20200827وفي تاريخ  12851احمد ابو الفتوح ابراهيم ناصف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 بملك / وائل ابو الفتوح ابراهيم ناصف  2100، قريه عبد الحميد ابو زيد   وصف الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصف  20200831وفي تاريخ  10096هاله هنداوى عبد العزيزعليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

 الـتأشير:   ، شارع الثوره بملك / احمد ابراهيم على دومه 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200805وفي تاريخ  12429وفاء حامد بلتاجى مهينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 تعديل النشاط الى / اجهزه كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200806وفي تاريخ  10985كوثر سعد محمد ريحان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 مركز تدريب فى مجال االداره وتنميه موارد البشريه ) فيما عدا االترنت واالمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص ااالزمه (

تم تعديل النشاط , وصف 20200806وفي تاريخ  12792ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد محمود محمد الكيالن -  3

 التأشير:  توريد حاصالت زراعيه

تم تعديل النشاط 20200811وفي تاريخ  12758معاذ محمد عبدالمنعم عبدالعزيز عيد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 عموميه, وصف التأشير:  انشاءات ومقاوالت 

تم تعديل النشاط , وصف 20200812وفي تاريخ  3499احمد عبدالحميد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير:  ادوات صحية وسيراميك

تم تعديل النشاط , وصف 20200812وفي تاريخ  3499احمد عبدالحميد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 أشير:  ادوات صحية وسيراميكالت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200812وفي تاريخ  3894ياسر فريج موسى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 مكتبه لتجاره الكتب واالدوات

نشاط , وصف التأشير:  تم تعديل ال20200813وفي تاريخ  8573حسنى السيد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 معرض لتجارة السيارت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200813وفي تاريخ  8573حسنى السيد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 معرض لتجارة السيارت

عديل النشاط , وصف التأشير:  تم ت20200817وفي تاريخ  12767احمد محمد احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

محطه فرز وتعبئه وتجهير وتهيئه وتدريج الخضر والفاكهه والحاصالت الزراعيه وتبريد وتجميد مختلف المواد الغذائيه واستصالح 

 واستزراع اراضى صحراويه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

لنشاط , وصف التأشير:  تم تعديل ا20200818وفي تاريخ  9395فايزه على على شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 مكتب مقاوالت عموميه وتوريد سن ورمل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200818وفي تاريخ  9395فايزه على على شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 مكتب مقاوالت عموميه وتوريد سن ورمل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200818وفي تاريخ  9395   فايزه على على شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  13

 مكتب مقاوالت عموميه وتوريد سن ورمل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200818وفي تاريخ  9395فايزه على على شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 مكتب مقاوالت عموميه وتوريد سن ورمل

تم تعديل النشاط , وصف 20200818وفي تاريخ  9215صطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد م -  15

طبقا للوائح والقوانين المنظمه بذلك للرقابه على  36فقره  6والمجموعه  19التأشير:  استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات واستصالح واستزراع اراضى صحراويه

تم تعديل النشاط , وصف 20200818وفي تاريخ  7076ابراهيم محمد مصطفي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير:  استيراد وتصدير واستصالح واستزراع اراضى صحراويه فى حدود المسموح به قانونا

تم تعديل النشاط , وصف 20200826وفي تاريخ  9705سامح حمدى شعبان السيد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير:  اضافه الى النشاط / وقطع غيار موتوسيكالت

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ديل نوع الشركة تم تع20200813وفي تاريخ  12823حماده نجيب محمد عبد الحميد معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200817وفي تاريخ  12830عزه محمد عبد القوى حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

م تعديل نوع ت20200813وفي تاريخ  12821صيدليه د / عبد العزيز ابراهيم الدقدوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200812وفي تاريخ  12818مروان حماده ابوالحلقان حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير: خاص

الشركة , وصف  تم تعديل نوع20200813وفي تاريخ  12819السيد عوض محمد يادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200818وفي تاريخ  12834احمد صبحى عبد الجيد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك20200827وفي تاريخ  12851احمد ابو الفتوح ابراهيم ناصف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200811وفي تاريخ  8018السيد حسن السعيد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 20200809وفي تاريخ  12812ايمان بدر حسين عبد السيد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع الشركة , 20200813وفي تاريخ  12822محمد عبد الرازق محمد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  10551عالء رجب عبد المؤمن ابو حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816وفي تاريخ  12827عاطف عبدربه ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  10448محمود علي عبدالرحمن الفخراني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  11539محمود محمد حسين ابو فاطمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200813وفي تاريخ  12820محمود حمدى عبد القوى السقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200805وفي تاريخ  12809طارق فاروق رجب علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200818وفي تاريخ  12837لطفى محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سحر احمد  -  17

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  12848محمد عبد الاله حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200825وفي تاريخ  12845سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نجاح فوزى السيد محمد -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200817وفي تاريخ  12833محمود محمد عطيه عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200820وفي تاريخ  8086سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب -  21

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200804وفي تاريخ  12805زينهم محمد فتحي عبدالوهاب هنيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200805وفي تاريخ  12806عفيفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد عبدالسالم -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200817وفي تاريخ  12832مجدى احمد ابراهيم النشار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200804وفي تاريخ  10060اس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سامى محمد ابراهيم حسن النح -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200813وفي تاريخ  12824احمد لطفى عيسوى النويشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 20200805وفي تاريخ  12807فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد محمود الدخميسى ، تاجر -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200818وفي تاريخ  12838احمد سعيد على نوفل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  12847رقم   احمد خضرى شاكر عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 20200819وفي تاريخ  12839عبد الحميد محمد شمس الدين خفاجي عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  12846رقم   محمد كامل هالل يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200806وفي تاريخ  12811وفاء رشاد عبد الرحمن الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200812وفي تاريخ  12815   بشرى محمد عبد المجيد النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816وفي تاريخ  12826حمديه عبد المنطلب منجود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816وفي تاريخ  12825   محمد سعيد محمد خليفه زردق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200824وفي تاريخ  12842محمد طارق محمد الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816وفي تاريخ  12828محمد عبدربه ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200804وفي تاريخ  12804سميره سعيد اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 20200824وفي تاريخ  12844محمد عبدالعاطى محمد عبدالقادر هارون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  12843فارس صبحي محمد شحطيط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200816وفي تاريخ  12829على ربيع على عيد الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200804وفي تاريخ  12802احمد فرج صالح مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200804وفي تاريخ  12803على عوض شعيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صباح محمد  -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  12841احمد عبد هللا راضى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 20200812وفي تاريخ  12816السالم النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد ابراهيم عبد  -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 20200805وفي تاريخ  12808حنوره للمقاوالت ) رضا حسن ابراهيم حنوره ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  12850صور محمدين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   من -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200818وفي تاريخ  12836سمير رزق امان خير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200805وفي تاريخ  12810، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود مبروك محمد شلش -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200827وفي تاريخ  12849عيد عبد الفتاح محمد زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200818وفي تاريخ  12835،  سبق قيده برقم   فاطمه احمد احمد فرج ، تاجر فرد  -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200824وفي تاريخ  12840عالء مصطفى عبد الفتاح سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 , وصف التأشير: خاص

وفي  12813لتصدير الحاصالت الزراعيه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد الحميد الشحات على الشويخ ) الشويخ  -  53

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص20200810تاريخ 

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  12574بيشوى فرج هللا السعيد فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200812وفي تاريخ  12817عبد الحافظ سعيد عبد الحافظ الالمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 , وصف التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 الى: نديه عبد الحفيظ عبد الهادى حمامه   6093تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200804،  فى تاريخ :   -  1

 الى: التعمير لالنشاءات والمقاوالت   12758تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200811،  فى تاريخ :   -  2



 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

الى: الموسسه المنحده لالدوات الصحيه  3499تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200812اريخ : ،  فى ت  -  3

 والسيراميك  

 الى: تعديل السمه التجاريه بجعلها / البركه   8573تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200813،  فى تاريخ :   -  4

 الى: الوطنيه للتنميه الزراعيه   4516تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200813،  فى تاريخ :   -  5

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح / معرض  8573تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200813،  فى تاريخ :   -  6

 القاهره لتجارة السيارات  

 الى: مدشه الفالح لالعالف   10691تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200816فى تاريخ : ،    -  7

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العقود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    20200810، وفى تاريخ    2441سبق قيدها برقم : شركه / امال عبد العليم احمد ابو العال  ، شركة تضامن     - 1

تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا بعد ان  2006ب لسنة  753محو/شطب السجل  بموجبعقد فسخ شركه مصدق علي توقيعاته برقم 

 تخالص كل شريك بما له وبما عليه قبل الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم    20200810، وفى تاريخ    2441ضامن  سبق قيدها برقم : شركه / عبد العليم محمد محمد غزال وشريكته  ، شركة ت   - 2

تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا بعد ان  2006ب لسنة  753محو/شطب السجل  بموجبعقد فسخ شركه مصدق علي توقيعاته برقم 

 تخالص كل شريك بما له وبما عليه قبل الشركه

تم محو/شطب السجل  الغى الفرع بطلب    20200827، وفى تاريخ    9744اليوجد  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

 النعدام النشاط - 1150التاشير رقم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 9744شركه / مسعد محمد امين الخربوطلي وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -تعديل اسم الشركة  ليصبح  -  1

ملك / ب-النجاح  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مدخل النجاح الرئيسي  20200827وفي تاريخ 

 مسعد محمد امين الخربوطلي

 9744ركه / رمضان محمد الخربوطلى وشركاه ) الخربوطلى لالستيراد والتصدير ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    ش -  2

ملك / ب-النجاح  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مدخل النجاح الرئيسي  20200827وفي تاريخ 

 مسعد محمد امين الخربوطلي

وفي  9744/ احمد محمد امين الخربوطلى وشريكه ) الخربوطلى للتصدير ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركه  -  3

مسعد  بملك /-النجاح  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مدخل النجاح الرئيسي  20200827تاريخ 

 محمد امين الخربوطلي

 9744شركه / مسعد محمد امين الخربوطلي وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -ليصبح   تعديل اسم الشركة -  4

بناحيه / النجاح  - 2019/2/14في  315تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم  20200827وفي تاريخ 

 اده محمد امين الخربوطليبملك/حم -مركز بدر بجوار مسجد الحاج / محمد الخربوطلي 

 9744شركه / رمضان محمد الخربوطلى وشركاه ) الخربوطلى لالستيراد والتصدير ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  5

بناحيه / النجاح  - 2019/2/14في  315تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم  20200827وفي تاريخ 

 بملك/حماده محمد امين الخربوطلي -بدر بجوار مسجد الحاج / محمد الخربوطلي مركز 

وفي  9744شركه / احمد محمد امين الخربوطلى وشريكه ) الخربوطلى للتصدير ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  6

بناحيه / النجاح  - 2019/2/14في  315تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم  20200827تاريخ 

 بملك/حماده محمد امين الخربوطلي -مركز بدر بجوار مسجد الحاج / محمد الخربوطلي 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

اطه المعادن ،  سبق قيدها برقم   شركة عصمت جمعة سعيد محمد وشركائها ، شركة تضامن  خراطه اجزاء ميكانيكيه وخر -  1

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن20200813وفي تاريخ  12687

شركه / عمرو عبد الباسط جوده السيد وشركائه ، شركة تضامن  خراطه اجزاء ميكانيكيه وخراطه المعادن ،  سبق قيدها برقم    -  2

 , وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل النشاط20200813وفي تاريخ  12687

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركه / عمرو عبد  12687شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   20200813،  فى تاريخ :   -  1

 الباسط جوده السيد وشركائه

الى: شركه / عمرو موسى  10987توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   20200817،  فى تاريخ :   -  2

 لبطينى وشريكهمحمد ا

الى: تعديل اسم الشركة   9744شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   20200827،  فى تاريخ :   -  3

 شركه / مسعد محمد امين الخربوطلي وشريكته -ليصبح 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  تحويل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى ، موسى عبدهللا -  1

 10987برقم       20200817تاريخ : 

موسى عبدهللا محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  تحويل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى ،  -  2

 10987برقم       20200817تاريخ : 



 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

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  تحويل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى ،  -  3

 10987برقم       20200817تاريخ : 

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  تحويل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى ،  -  4

 10987برقم       20200817تاريخ : 

موسى عبدهللا محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره والتوقيع  -  5

وله تمثيل الشركه فى عالقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعمل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه 

لغير حكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص باسم الشركه والغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيع على وا

عقود التسهيالت االئتمانيه واى نوع من المعامالت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب وااليداع وله حق توكيل 

 10987برقم       20200817فيما عدا الشريك الموصى ، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ماذكر

موسى عبدهللا محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره والتوقيع  -  6

عمل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه وله تمثيل الشركه فى عالقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والت

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص باسم الشركه والغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيع على 

كيل وله حق توعقود التسهيالت االئتمانيه واى نوع من المعامالت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب وااليداع 

 10987برقم       20200817الغير فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشريك الموصى ، تاريخ : 

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره والتوقيع  -  7

ا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعمل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه وله تمثيل الشركه فى عالقتها مع الغير وله فى هذ

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص باسم الشركه والغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيع على 

مصارف والهيئات الماليه كالسحب وااليداع وله حق توكيل عقود التسهيالت االئتمانيه واى نوع من المعامالت الماليه مع البنوك وال

 10987برقم       20200817الغير فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشريك الموصى ، تاريخ : 

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره والتوقيع  -  8

يل الشركه فى عالقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعمل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه وله تمث

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص باسم الشركه والغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيع على 

نوع من المعامالت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب وااليداع وله حق توكيل  عقود التسهيالت االئتمانيه واى

 10987برقم       20200817الغير فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشريك الموصى ، تاريخ : 

موسى عبد هللا محمد موسى موسى عبدهللا محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  )) وتحويل صفه الشريك  -  9

 10987برقم       20200817البطينى الى شريك موصى واقتصار حق االداره على الشريك المتضامن (( ، تاريخ : 

موسى عبدهللا محمد موسى البطينى  توصية بسيطة  شريك موصى  )) وتحويل صفه الشريك موسى عبد هللا محمد موسى  -  10

 10987برقم       20200817صار حق االداره على الشريك المتضامن (( ، تاريخ : البطينى الى شريك موصى واقت

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  )) وتحويل صفه الشريك موسى عبد هللا محمد موسى  -  11

 10987برقم       20200817البطينى الى شريك موصى واقتصار حق االداره على الشريك المتضامن (( ، تاريخ : 

عمرو موسي عبدهللا محمد البطيني  توصية بسيطة  مدير و شريك  )) وتحويل صفه الشريك موسى عبد هللا محمد موسى  -  12

 10987برقم       20200817البطينى الى شريك موصى واقتصار حق االداره على الشريك المتضامن (( ، تاريخ : 

    20200827خربوطلي  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ : مسعد محمد امين ال -  13

 9744برقم   

    20200827مسعد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :  -  14

 9744برقم   

    20200827شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :  مسعد محمد امين الخربوطلي  -  15

 9744برقم   



 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

    20200827شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :  -  16

 9744برقم   

    20200827امن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ : شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تض -  17

 9744برقم   

    20200827شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :  -  18

 9744برقم   

    20200827ك متخارج  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ : احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شري -  19

 9744برقم   

    20200827احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شريك متخارج  تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :  -  20

 9744برقم   

    20200827تخارج بعد ان استلم كافه مستحقاته ، تاريخ :   احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شريك متخارج -  21

 9744برقم   

مسعد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  22

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ه ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاري

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 

يع كون التوقوذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان ي

 9744برقم       20200827تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : 

مسعد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  23

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاريه 

واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك  وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض

وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع 

 9744برقم       20200827تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : 

مسعد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  24

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاريه 

يكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك وااليداع واصدار الش

وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع 

 9744برقم       20200827خ : تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاري

شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  25

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاريه 

داع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك واالي

وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع 

 9744برقم       20200827راضها . ، تاريخ : تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغ

شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  26

( والسحب خطابات ضمان  -اعتمادات  -ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاريه 

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 

وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع 

 9744برقم       20200827الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : تحت اسم وعنوان 

شيماء الجبالى درويش دنيش  شركة تضامن  مدير و شريك  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  27

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جاريه 

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 



 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

وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع 

 9744برقم       20200827حت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : ت

احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شريك متخارج  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  28

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -يه ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جار

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 

يع يكون التوقوذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير مكفوله بشرط ان 

 9744برقم       20200827تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : 

احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شريك متخارج  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  29

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ا ) حسابات جاريه ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابات بجميع انواعه

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 

كفوله بشرط ان يكون التوقيع وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك كفالة الغير م

 9744برقم       20200827تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : 

احمد محمد امين الخربوطلي  شركة تضامن  شريك متخارج  شريكين ومديرين مجتمعين او منفردين  في كل امور الشركه  -  30

خطابات ضمان ( والسحب  -اعتمادات  -ت بجميع انواعها ) حسابات جاريه ولهما حق التعامل مع البنوك في فتح والغاء الحسابا

وااليداع واصدار الشيكات واالقتراض واالستدانه والرهن والتوقيع علي عقود االستدانه وعقود الرهون التجاريه لصالح البنوك 

كفالة الغير مكفوله بشرط ان يكون التوقيع  وذلك امام الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك

 9744برقم       20200827تحت اسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها . ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العقود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برقم       20200820ضامن ، تاريخ : شركه / امال عبد العليم احمد ابو العال  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة ت -  1

2441 

    20200820شركه / عبد العليم محمد محمد غزال وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

 2441برقم   

شركة  شركه / مسعد محمد امين الخربوطلي وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -تعديل اسم الشركة  ليصبح  -  3

 9744برقم       20200827تضامن ، تاريخ : 

شركه / رمضان محمد الخربوطلى وشركاه ) الخربوطلى لالستيراد والتصدير (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  4

 9744برقم       20200827تضامن ، تاريخ : 

(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، شركه / احمد محمد امين الخربوطلى وشريكه ) الخربوطلى للتصدير  -  5

 9744برقم       20200827تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 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
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 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
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    
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