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عن تصنيع تريكو ،  23202برقم  22222224، قيد فى  202220222السعيد محمد السعيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ملك/ احمد مصطفى احمد الغمرى-بجهة : طنامل الغربى  

نع تريكو عن مص 23221برقم  22222220، قيد فى  122220222حسين محمود على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ماعيلبملك/ابراهيم يونس ابراهيم اس-وتصنيع مالبس جاهزه )فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه( ، بجهة : طنامل الشرقى  

عن بيع قطع غيار  23232برقم  22222222، قيد فى  02220222اسماعيل حسن ابراهيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

: طنامل الشرقى بملك/ هانم حسين حسن حسينو اكسسوارات حريمى ، بجهة   

عن بقاله  23224برقم  22222212، قيد فى  022220222احمد عبدالعليم حسانين احمد ابوالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 تموينيه ، بجهة : سنجيد بملك/ طارق حسن عبدالعظيم

عن تجاره اجهزه  23122برقم  22222212، قيد فى  202220222،  سعد احمد حميده نعمه الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  5

 كهربائيه ، بجهة : نوسا البحر بملك/ احمد حميده نعمه الله

عن تجاره اجهزه  23122برقم  22222212، قيد فى  202220222سعد احمد حميده نعمه الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6
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عن مكتب  12222برقم  22222224، قيد فى  022220222محمد فتحى فؤاد المرسى المال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ات مقاوالت عامه ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه ميت العامل بملك / محمود محمد السيد الناقر عن نشاط تجاره اغذيه وتوريد

2212/23/24في  1410المودع برقم  12222جاهزه براس مال غذائيه ووجبات   

عن مكتب  12222برقم  22222224، قيد فى  022220222محمد فتحى فؤاد المرسى المال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

شارع الوحده العربيه بملك/ حاتم عبدالمحسن ابراهيم-مقاوالت عامه ، بجهة : اجا   

عن كافتيريا )  23112برقم  22222222، قيد فى  012220222سمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد اسامه على ال -  9

طريق المنصوره اجا السريع / بملك ليلى الرفاعى المرسى  -مشروبات بارده وساخنه ( ، بجهة : اجا  

عن مصنع  23232برقم  12222221، قيد فى  022220222صالح محمود المتولى عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ملك / سليمان على سليمان حسانين -تصنيع اطباق الفويل ، بجهة : قرموط البهو   

عن تجاره بقاله  23223برقم  22222212، قيد فى  02220222سالى على فهيم على الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

يم على الشربينى و حفيظه رشدى محمود حسنملك/ كريم واحمد وراندا وشادى على فه-، بجهة : شنيسه  

عن تجاره ادوات  23113برقم  22222222، قيد فى  122220222كريم شعبان شعبان عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12
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عن تجاره اعالف  23222برقم  22222213، قيد فى  212220222ابراهيم سعد حسن المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ملك/ محمد محمد ابراهيم غانم-، بجهة : كفر الشراقوه  

عن مصنع تريكو ،  23224برقم  22222212، قيد فى  1222220222ر فرد ، رأس ماله ،  محمد نبيه المرسى على  ، تاج -  23

 بجهة : قريه ابوزيد شارع ابوزيد بملك/ مصطفى عبدالرحمن متولى ابوزيد

عن تجاره  23111برقم  22222224، قيد فى  02220222احمد شوقى محمد عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

يه ، بجهة : صهرجت الصغرى بملك/السيد محمد منصور علىادوات مكتب  

عن مصنع  23121برقم  22222232، قيد فى  022220222عبدالله عبدالمجيد سيد احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ملك/ زينب عبدالهادى وهبه-تريكو ، بجهة : ميت مسعود  

عن تجهيز تريكو ،  23202برقم  22222220، قيد فى  022220222ماله ،  على ماهر على ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس  -  26

 بجهة : طنامل لشرقى بملك/ ماهر على ابوزيد عبدالرحمن

عن مصنع  23222برقم  22222212، قيد فى  122220222ايهاب محمد نور الدين بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بملك/عادل فتوح الغندور-نودالواح بي فى سى ، بجهة : طريق منيه سم  
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عن ورشه  23120برقم  22222212، قيد فى  02220222عبده واصل عبدالمعطى واصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29
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عن تجاره حدايد  23220برقم  22222212، قيد فى  122220222محمود محمد محمد السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ويات ، بجهة : سماحه بملك/ احمد فريد احمد مصطفىو ب  

عن مصنع  23222برقم  22222220، قيد فى  122220222طاهر ماهر حسن عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35
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ملك/ رياض عباس المرسى عجيزه-ميت العامل-، بجهة : عزبه ابوعجيزه  

عن تصنيع تريكو ،  23222برقم  22222220، قيد فى  022220222محمد ماهر على ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

لى ابوزيد عبدالرحمنملك/ ماهر ع-بجهة : طنامل الشرقى  

عن تجاره  23231برقم  22222222، قيد فى  1222220222نجوى ابراهيم محمد البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 اعالف ، بجهة : ميت ابوالحسين بملك/ حجاج على عبدالرحمن النجار

عن تجاره لحوم  23112برقم  22222224د فى ، قي 102220222احمد خضر يوسف الشيوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 و دواجن مجمده ، بجهة : برج النور الحمص بملك/ خضره محمد ابراهيم منصور

عن تجاره  23202برقم  22222224، قيد فى  122220222السيد محمد منصور ابوسيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ك/ محمد ربيع حسن رجبمل-منيه سمنود-اجهزه محمول ، بجهة : شارع انيس  

عن تصنيع  23222برقم  22222212، قيد فى  022220222ابراهيم سمير ابراهيم احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 تريكو ، بجهة : طنامل الشرقى بملك/ سمير ابراهيم احمد محمد

عن  23222برقم  22222212، قيد فى  222022202محمود عبدالحكم محمود احمد امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

ملك/  عبدالحكم محمود احمد امبابى-مصنع تريكو ، بجهة : طنامل الشرقى  

عن  23122برقم  22222212، قيد فى  122220222اشرف رجب المتولى عيسى الدغيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

حسن الغندور ملك/ طه-تجاره مصوغات ذهبيه ، بجهة : ميت العامل  

عن  23123برقم  22222212، قيد فى  102220222محمود محمود محمد محمد عبدالخالق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مطعم ) مأكوالت جاهزه( ، بجهة : شبراويش بملك/ محمد سعد حسن الشرقاوى

عن مصنع  23223برقم  22222220قيد فى ،  222220222احمد نبيل مصطفى على حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ملك/ نبيل مصطفى على حميده-تريكو ، بجهة : عزبه الشوكى  

عن  23223برقم  22222220، قيد فى  0222220222عبير والى محمد السعيد الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

دق اسماعيل قزاملبملك/ اسماعيل صا-تجاره قطع غيار وعدد يدويه ، بجهة : ميت العامل  

عن محل  23222برقم  22222222، قيد فى  02220222محمد ابراهيم السباعى العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

ملك/ ساميه محمد محمد ياقوت-مبيدات وبذور ، بجهة : صهرجت الصغرى  

عن مصنع  23222برقم  22222213قيد فى  ، 022220222عمرو السيد عبدالحميد البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 تريكو ، بجهة : منشاه منصور بملك / شوقى عبدالفتاح عبدالعليم

عن تجاره عطاره ،  23121برقم  22222213، قيد فى  022220222امين الديب حسين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 بجهة : صهرجت الصغرى بملك/ السيد سالمه عبد الاله
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بملك/وائل احمد محمد السعيد-عامه ، بجهة : برج النور  

عن مصنع  23221برقم  22222211، قيد فى  2222220222از  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمان نسيم القناوى الب -  53

 حلويات ، بجهة : ميت العامل بملك / احمد محمد محمد النمرواى

عن تجاره االجهزه  23221برقم  22222212، قيد فى  122220222فايزه احمد احمد حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

ملك/ عبدالله احمد احمد حسنين-، بجهة : فيشا بنا الكهربائيه  

عن جزاره ،  23222برقم  22222211، قيد فى  122220222نجفه محمد ابوالمعاطى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55
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عن  23223برقم  22222213، قيد فى  02220222ه ،  سمر حسن ابراهيم حسن ابوسيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  56

 تجاره بقاله ، بجهة : صهرجت الصغرى بملك/ احمد زاهر سيد البسيونى

عن تجاره  23122برقم  22222213، قيد فى  122220222احمد بشرى عبدالرحمن ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

عبدالرحمن ابوالمجدبملك / بشرى  -بقاله ، بجهة : فيشا بنا   

عن تجاره خضار  23112برقم  22222222، قيد فى  022220222محمد عادل السيد شوالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

ملك/ محمد كامل احمد ندا-خلف استاد اجا-وفاكهه ، بجهة : الالوندى   

عن تجاره  12022برقم  22222231، قيد فى  222202221السيد فتح الله السيد محمد االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

بملك/مجدى بدوى بدوى الشافعى-هدايا واكسسوار ، بجهة : شارع الجالء  

عن تجاره  12022برقم  22222231، قيد فى  122220222السيد فتح الله السيد محمد االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

اس مال ئيسى بناحيه شارع الجالء بملك/خالد السعيد بدر الدين عن نشاط /تجاره خردوات برهدايا واكسسوار ، بجهة : له محل ر

12022وقيد برقم  2214/2/12فى  322مائه وخمسون الف جنيه الغير مودع برقم  102222قدره   

عن مصنع  23114 برقم 22222222، قيد فى  122220222محمد جمال اسماعيل على حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ملك/ جمال اسماعيل على حميده-تريكو ، بجهة : عزبه الشوكى  

 -عن مكتبه  23232برقم  22222222، قيد فى  212220222شيماء السيد عبدالعليم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 تجاره ادوات مكتبيه و خردوات ، بجهة : صهرجت الصغرى بملك/ احمد رضا احمد

عن  23232برقم  22222212، قيد فى  1222220222حسينى للمقاوالت والتوريدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ال -  63

ملك/ هدى عبدالرازق السيد مصطفى-يوليو 23مكتب مقاوالت وتوريدات عامه ، بجهة : شارع   

عن تجاره الدواجن  23223برقم  22222122، قيد فى  12220222مى رمزى عبدالعال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

الطريق العمومى/ رمزى عبدالعال على سالم-والبيض ، بجهة : اخطاب  

عن تجاره  23223برقم  22222212، قيد فى  1222220222محمد احمد السيد احمد ابوالطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

احمد السيد االشرم البقاله ، بجهة : شارع مصطفى غانم بملك/ احمد محمد  

عن تجاره  23222برقم  22222220، قيد فى  212220222محمد عباس العوضى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

بملك/احمد عباس بدوى-اللحوم والجزاره ، بجهة : الديرس  



 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

عن تجاره  23232برقم  22211222، قيد فى  122220222احمد عبدالمنعم احمد درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

شارع الوحده العربيه بملك /موريس صبحى نجيب ابراهيم-سجائر ، بجهة : اجا   

عن مزرعه تسمين  23222برقم  22222213، قيد فى  1222220222محمد السيد بطل بطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

ملك/محمد السيد بطل بطل-مواشى ، بجهة : نوسا البحر  

عن تجاره  23123برقم  22222212، قيد فى  022220222على الله السيد السيد البحيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

ملك/ هدى محمد ابراهيم محمد-مستلزمات طبيه ومنظفات وورقيات ومستحضرات تجميل ، بجهة : شارع السكه الجديده  

عن مصنع  22023برقم  22222222، قيد فى  122220222ه ،  احمد مجدى نصر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس مال -  70

ملك/ مجدى نصر عبدالوهاب-تريكو ، بجهة : ميت مسعود  

عن مصنع  22023برقم  22222222، قيد فى  122220222احمد مجدى نصر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

لمهمات جدى نصر عبدالوهاب عن نشاط/ تجاره مالبس جاهزه فيماعدا املك/ م-تريكو ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه ميت مسعود 

2212/12/3فى  2223والمالبس العسكريه ومودع برقم   

عن تصنيع  23222برقم  22222212، قيد فى  022220222احمد طلبه عبدالخالق طلبه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

بدالخالق طلبه علىتريكو ، بجهة : طنامل الشرقى بملك/طلبه ع  

عن مكتب  23122برقم  22222212، قيد فى  122220222حسانين السيد العوضى فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ملك/ فاديه احمد احمد جمعه-رحالت داخليه فيماعدا االنشطه السياحيه ونقل عمال ، بجهة : اخطاب  

عن تجاره  23124برقم  22222212، قيد فى  122220222أس ماله ،  شرين عبداللطيف زكى نصار  ، تاجر فرد ، ر -  74

ملك/ نجيه المتولى سيد احمد-بقاله ، بجهة : تلبنت  

عن تصنيع تريكو ، بجهة : طنامل  23122برقم  22222232، قيد فى  2322220222الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

جندىالغربى بملك/ فريد محمود حلمى على حسين ال  

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

مالها    محمد كمال على ابوشحاته وشريكه   شركة  ،  القيام باعمال استصالح االراضى )فيما عدا شبه جزيره سيناء(  ،رأس -  1

:  ، عن القيام باعمال استصالح االراضى )فيما عدا شبه جزيره سيناء( ، بجهة 23220برقم  22222213،قيدت فى  122220222

هاب على السيد ابوعبدهبملك/اي-شارع البحر-منيه سمنود  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  



 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 محو/شطب    22222220، وفى تاريخ    21210المتولى عبدالحميد السيد ابوشادى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

2222/2/0فى  222السجل  تم محو القيد بموجب طلب تاشير موع برقم   

تم محو/شطب السجل  تم    22222220، وفى تاريخ    21422عطيه محمد عطيه محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 محو القيد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22222212، وفى تاريخ    22334حموده طلبه حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  البيلى   - 3

 محو هذا القيد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22222223، وفى تاريخ    3340سعاد جابر محمد حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

لقيد العتزالها التجاره نهائيامحو ا  

تم محو/شطب السجل  تم    22222224، وفى تاريخ    2032عماد صابر عبدالرحمن منا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 محو القيد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22222220يخ ، وفى تار   22242محسن السيد عيسى الباز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 محو هذا القيد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تاريخ    0222عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 تم محو القيد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22222223، وفى تاريخ    0224جر فرد  ،  سبق قيده برقم : فوقيه نصر محمد العطيوى  ،  تا   - 8

 محو هذا القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22222223، وفى تاريخ    10224الشريعى لتجاره االدوات المنزليه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

زال التجارة فى هذا المحلالسجل  تم محو هذا القيد العت  

تم محو/شطب السجل  تم    22222223، وفى تاريخ    14222عبدالناصر شوقى يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 محو هذا القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22222232اريخ ، وفى ت   21212فريال عبدالشافى على خورشيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  تم محو القيد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22222232، وفى تاريخ    21232مصطفى محمد مصطفى البسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  تم محو هذا القيد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22222231، وفى تاريخ    21222الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : امل عبدالله عبدالحميد    - 13

 السجل  تم محو هذا القيد العتزالها التجاره نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   22222220وفي تاريخ ،   22224محمود سعد احمد مسعود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  2022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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 رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   12222عزت محمد احمد حبيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  22222212وفي تاريخ ،   11322السيد السعيد احمد بدوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   22241عماد احمد عبدالعظيم احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222212وفي تاريخ ،   22211رحمانه على العوضى المهدلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  2222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222213وفي تاريخ ،   22202احمد السيد عبدالحميد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  2022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   22224محمد محمد اسماعيل السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   22232محمد عبدالرحمن احمد سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22221222وفي تاريخ ،   21442ابراهيم جاد ابراهيم ابو الدهب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  1222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222212وفي تاريخ ،   22021ايمن عيد المتولى عيد الشعراوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  2222022222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222223وفي تاريخ ،   22222محمد حمدى عبد اللطيف صقر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  2022220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   22222223وفي تاريخ ،   10243عبد السميع عبد الهادى حسن السعدنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  022220222المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222224وفي تاريخ ،   11230ابو الغيط محمد عبد الحميد عبد ربه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  0222220222المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم تعديل   22222224وفي تاريخ ،   11230ابو الغيط محمد عبد الحميد عبد ربه للتصدير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  0222220222رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222220وفي تاريخ ،   22323وه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم الشحات مصطفى فضل حال -  15

جنيه  1202220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222220وفي تاريخ ،   21213رضا السيد حسن المرسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  122220222أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،الت   

تم تعديل رأس المال ,   22222220وفي تاريخ ،   22222محمد الشحات فتوح عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  022220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222222وفي تاريخ ،   22243د  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم سماح خيرى محمد السي -  18

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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 رأس المال , وصف   22222223وفي تاريخ ،   10224فرج الشريعى محمد سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  0222220222شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأ   

تم تعديل رأس   22222223وفي تاريخ ،   10224تعدل االسم التجارى الى الشريعى للكرتون  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  0222220222المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222223وفي تاريخ ،   12222ابر ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد ص -  21

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

م تعديل رأس المال ت  22222223وفي تاريخ ،   12222سامح فاروق السباعى على الشناوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  2022220222, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222223وفي تاريخ ،   22322احمد على عبدالفتاح عبدالله العدوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  222.022222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222232وفي تاريخ ،   21222احمد خيرى محمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  2022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222231، وفي تاريخ   23232محمود محمد محمود عمر حسان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  2222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يل العنوان , وصف تم تعد 22222224وفي تاريخ  23202السيد محمد منصور ابوسيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

ملك/ محمد ربيع حسن رجب-منيه سمنود-الـتأشير:   ، شارع انيس  

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  22232عالء محمد زكى نعمت الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ فايزه السيد محمد عبدالمنعم

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  23203رضا عبدالبديع حسن نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 الـتأشير:   ، طنامل الغربى بملك/ عبدالبديع حسن نور محمد

لعنوان , وصف تم تعديل ا 22222224وفي تاريخ  23202السعيد محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

ملك/ احمد مصطفى احمد الغمرى-الـتأشير:   ، طنامل الغربى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23221حسين محمود على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك/ابراهيم يونس ابراهيم اسماعيل-الـتأشير:   ، طنامل الشرقى   

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23220عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مروه وحيد فتحى -  6

ملك/ عمادالدين حسن حمزه السمرى-الـتأشير:   ، شارع الجالء  

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23224احمد حمدى حمدين احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

بملك/وائل احمد محمد السعيد-لـتأشير:   ، برج النورا  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222220وفي تاريخ  23202على ماهر على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

، طنامل لشرقى بملك/ ماهر على ابوزيد عبدالرحمن    



 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  22222220وفي تاريخ  23222سبق قيده برقم    محمد عباس العوضى ابراهيم ، تاجر فرد ،   -  9

بملك/احمد عباس بدوى-الـتأشير:   ، الديرس  

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  22341محمد سعد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

احمد مسعودالـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ محمد سعد   

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23222طاهر ماهر حسن عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

ملك/ ماهر حسن عبدالمطلب-الـتأشير:   ، عزبه الشوكى  

تعديل العنوان , وصف تم  22222220وفي تاريخ  23222محمد ماهر على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

ملك/ ماهر على ابوزيد عبدالرحمن-الـتأشير:   ، طنامل الشرقى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23223احمد نبيل مصطفى على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ملك/ نبيل مصطفى على حميده-الـتأشير:   ، عزبه الشوكى  

تم تعديل العنوان ,  22222220وفي تاريخ  23223محمد السعيد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبير والى -  14

بملك/ اسماعيل صادق اسماعيل قزامل-وصف الـتأشير:   ، ميت العامل  

تعديل العنوان , تم  22222220وفي تاريخ  12102المتولى عبدالحميد السيد ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

العتزاله التجاره فى هذا النشاط 2210/22/22فى  1242وصف الـتأشير:   ، تم شطب المحل الرئيسى االخر المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23222محمد على ابراهيم المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

السكه الجديده ملك / ضياء الدين حسن خليل االشرمالـتأشير:   ، اجا شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23233عبدالله عبدالله محمود حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 الـتأشير:   ، عزبه الشوكى بملك/ محمد مصطفى اسماعيل على

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23231رد ،  سبق قيده برقم    نجوى ابراهيم محمد البلتاجى ، تاجر ف -  18

 الـتأشير:   ، ميت ابوالحسين بملك/ حجاج على عبدالرحمن النجار

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23222محمد ابراهيم السباعى العزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

ملك/ ساميه محمد محمد ياقوت-صهرجت الصغرى الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23232شيماء السيد عبدالعليم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

 الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى بملك/ احمد رضا احمد

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  12222ده برقم    احمد نصر الدين عبدالله الهاللى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  21

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ محمد نصر عبدالله الهاللى

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23232اسماعيل حسن ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

بملك/ هانم حسين حسن حسين الـتأشير:   ، طنامل الشرقى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  21220احمد ابو اليزيد احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالك الى / عبده ابراهيم السيد بدر

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  22221عزت محمد احمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

بملك/ احمد جاد احمد الشعراوى -اجا -الـتأشير:   ، شارع جنابيه نوسا   

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23232الحسينى للمقاوالت والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

ملك/ هدى عبدالرازق السيد مصطفى-يوليو 23وصف الـتأشير:   ، شارع   



 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  22222212وفي تاريخ  23234عبدالله فيصل المتولى الكومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

 الـتأشير:   ، عزبه الشوكى بملك/ محمد فيصل المتولى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  22222يده برقم    صالح عبده النجدى عواد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  27

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ صالح عبده النجدى عواد

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23230ياسر السيد نبيه المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

/ السيد نبيه المرسى على الـتأشير:   ، منشاه منصور بملك  

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  23222نجفه محمد ابوالمعاطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ملك/محمد على ابو زيد-الـتأشير:   ، طنامل الشرقى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222211تاريخ  وفي 23232احمد عبدالمنعم احمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

شارع الوحده العربيه بملك /موريس صبحى نجيب ابراهيم-الـتأشير:   ، اجا   

تم تعديل العنوان ,  22222211وفي تاريخ  23233احمد احمد السيد اسماعيل ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

ملك/ محمد محمد االمام عيسى-شارع الثوره-وصف الـتأشير:   ، منيه سمنود  

تم تعديل العنوان ,  22222211وفي تاريخ  23323احمد احمد السيد اسماعيل ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

توتوك  ملك/ محمد عبدالحميد عيسى عن نشاط/معرض تكاتك وقطع غيار-وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه الكماليه

2222/1/22فى  02324وسيارات ودراجات ناريه ومقيد برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  23221رقم    ايمان نسيم القناوى الباز ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  33

 الـتأشير:   ، ميت العامل بملك / احمد محمد محمد النمرواى

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  23232صالح محمود المتولى عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

يمان على سليمان حسانينملك / سل -الـتأشير:   ، قرموط البهو   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23223سالى على فهيم على الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

ملك/ كريم واحمد وراندا وشادى على فهيم على الشربينى و حفيظه رشدى محمود حسن-الـتأشير:   ، شنيسه  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23224احمد ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عبدالعليم حسانين -  36

 وصف الـتأشير:   ، سنجيد بملك/ طارق حسن عبدالعظيم

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23222ابراهيم محمد محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

، ميت ابو الحسين ملك / الدمرداش عبدالله محمد يوسف  الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23220محمود محمد محمد السيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

  الـتأشير:   ، سماحه بملك/ احمد فريد احمد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  23222يده برقم    ابراهيم سعد حسن المرسى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  39

ملك/ محمد محمد ابراهيم غانم-الـتأشير:   ، كفر الشراقوه  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23224محمد نبيه المرسى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

يد بملك/ مصطفى عبدالرحمن متولى ابوزيدالـتأشير:   ، قريه ابوزيد شارع ابوز  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23222احمد طلبه عبدالخالق طلبه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 الـتأشير:   ، طنامل الشرقى بملك/طلبه عبدالخالق طلبه 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  22222212وفي تاريخ  12242ر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم جمال البهى المرسى عبد الهادى ، تاج -  42

بملك/ هانى  2جنوب غرب أ 0الدور الثانى علوى قطعه رقم-, وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحيه العاشر من رمضان

لتجاريه سوفارتوس ايجيبتواالسمه ا02222السيد على حسن طه عن نشاط/ مصنع اضافات ومكمالت غذائيه وبراس مال    

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23222محمود عبدالحكم محمود احمد امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

ملك/  عبدالحكم محمود احمد امبابى-وصف الـتأشير:   ، طنامل الشرقى  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23222ق قيده برقم    ابراهيم سمير ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سب -  44

 وصف الـتأشير:   ، طنامل الشرقى بملك/ سمير ابراهيم احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23221فايزه احمد احمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

بدالله احمد احمد حسنينملك/ ع-الـتأشير:   ، فيشا بنا  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23222ايهاب محمد نور الدين بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

بملك/عادل فتوح الغندور-الـتأشير:   ، طريق منيه سمنود  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23222ايهاب محمد نور الدين بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

الوميتال  الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه شارع جيهان امام استاد الجامعه بملك/محمد حاتم محمد فتحى عن نشاط معرض مطابخ

سجل المنصوره 112242وقيد برقم  2222/22/20فى  0302اوع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23223،  سبق قيده برقم    مى رمزى عبدالعال على ، تاجر فرد  -  48

الطريق العمومى/ رمزى عبدالعال على سالم-الـتأشير:   ، اخطاب  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23223محمد احمد السيد احمد ابوالطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

شارع مصطفى غانم بملك/ احمد محمد احمد السيد االشرموصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  12211عبدالمنعم محمد على ندا االشرم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ عبدالمنعم محمد على ندا االشرم

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  12211ندا االشرم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالمنعم محمد على  -  51

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ عبدالمنعم محمد على ندا االشرم

وصف الـتأشير: تم تعديل العنوان ,  22222213وفي تاريخ  23222محمد السيد بطل بطل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

ملك/محمد السيد بطل بطل-، نوسا البحر    

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  23222عمرو السيد عبدالحميد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

 الـتأشير:   ، منشاه منصور بملك / شوقى عبدالفتاح عبدالعليم

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  23121جر فرد ،  سبق قيده برقم    امين الديب حسين احمد ، تا -  54

 الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى بملك/ السيد سالمه عبد الاله

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  23222ابراهيم السباعى ابراهيم داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

ملك/ تامر محمد خلف-شارع الحريه-، اخطاب الـتأشير:     

تم تعديل العنوان ,  22222213وفي تاريخ  23223سمر حسن ابراهيم حسن ابوسيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

 وصف الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى بملك/ احمد زاهر سيد البسيونى

تم تعديل العنوان ,  22222213وفي تاريخ  23122رد ،  سبق قيده برقم    احمد بشرى عبدالرحمن ابوالمجد ، تاجر ف -  57

بملك / بشرى عبدالرحمن ابوالمجد -وصف الـتأشير:   ، فيشا بنا    



 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

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23122حسانين السيد العوضى فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ملك/ فاديه احمد احمد جمعه-بالـتأشير:   ، اخطا  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23124شرين عبداللطيف زكى نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

ملك/ نجيه المتولى سيد احمد-الـتأشير:   ، تلبنت  

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23123على الله السيد السيد البحيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

ملك/ هدى محمد ابراهيم محمد-الـتأشير:   ، شارع السكه الجديده  

تم تعديل العنوان , وصف  22122222وفي تاريخ  23120عبده واصل عبدالمعطى واصل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 الـتأشير:   ، االنشاصيه بملك / ام محمد رفعت الدسوقى

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  23122مصطفى رضا السيد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

ملك/ رضا السيد عوض ابراهيم-الـتأشير:   ، البهو فريك  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  22223ن محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نبيل عوض مروا -  63

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ محمد محمد عبدالرحيم كريم

وصف  تم تعديل العنوان , 22222212وفي تاريخ  23122سعد احمد حميده نعمه الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

 الـتأشير:   ، نوسا البحر بملك/ احمد حميده نعمه الله

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23122اشرف رجب المتولى عيسى الدغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

ملك/ طه حسن الغندور-وصف الـتأشير:   ، ميت العامل  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  23123تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود محمود محمد محمد عبدالخالق ، -  66

 وصف الـتأشير:   ، شبراويش بملك/ محمد سعد حسن الشرقاوى

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  22222محمد حمدى عبد اللطيف صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ملك/ محمد ابراهيم الحسانين الشهيدى-ل العنوان الى/ ميت العاملالـتأشير:   ، تعدي  

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  22222محمد حمدى عبد اللطيف صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

ملك/ بعقوب السيد داود-الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى/ ميت العامل   

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  22222عبد اللطيف صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد حمدى -  69

ملك/ محمد ابراهيم الحسانين الشهيدى-الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع الى/ ميت العامل   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224تاريخ  وفي 12222محمد فتحى فؤاد المرسى المال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

مكتب مقاوالت  ملك/ حاتم عبدالمحسن ابراهيم عن نشاط/-شارع الوحده العربيه-الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه/ اجا

2222/22/24فى  1110خمسون الف جنيها ومودع برقم  02222عامه وبراس مال   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  12222مال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فتحى فؤاد المرسى ال -  71

يه ووجبات الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه ميت العامل بملك / محمود محمد السيد الناقر عن نشاط تجاره اغذيه وتوريدات غذائ

2212/23/24في  1410المودع برقم  12222جاهزه براس مال   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  12222محمد فتحى فؤاد المرسى المال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

شارع الوحده العربيه بملك/ حاتم عبدالمحسن ابراهيم-الـتأشير:   ، اجا   

تم تعديل العنوان , وصف  22224222وفي تاريخ  23112احمد خضر يوسف الشيوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 الـتأشير:   ، برج النور الحمص بملك/ خضره محمد ابراهيم منصور



 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 العنوان ,  22222224وفي تاريخ  13033الغرباوى ابراهيم عباس الدجوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

م على عبداللهوصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / ناهد محمد ابراهي  

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  23111احمد شوقى محمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

 الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى بملك/السيد محمد منصور على

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  12212حسن صبرى عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

  الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / زينب الششتاوى عبدالمطلب

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222220وفي تاريخ  23112خالد حامد السيد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

، ميت فضاله بملك / خالد حامد السيد بدوى    

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  23113السعدى الحسينى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسناء  -  78

ملك/ محمد السعدى الحسينى السيد-الـتأشير:   ، ميت مسعود  

نوان , وصف تم تعديل الع 22222220وفي تاريخ  22222محمد الشحات فتوح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ الشحات فتوح عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  21330عبدالله ابراهيم ابراهيم منصور جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

المغاورى  ملك/ ايهاب عبدالحميد-الصغرىوصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل فرعى عن نشاط/ معرض حلويات بناحيه صهرجت 

2222/22/22فى  1103محمد ابو جالله ومودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  22023احمد مجدى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

ملك/ مجدى نصر عبدالوهاب-الـتأشير:   ، ميت مسعود  

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  22023صر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد مجدى ن -  82

مهمات ملك/ مجدى نصر عبدالوهاب عن نشاط/ تجاره مالبس جاهزه فيماعدا ال-الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه ميت مسعود 

2212/12/3فى  2223والمالبس العسكريه ومودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23112ابراهيم مبارك البيومى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

ملك/ ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم-بجوار االداره التعليميه-الـتأشير:   ، شارع السمرى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222222في تاريخ و 22023احمد مجدى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

راس مال ملك/ مجدى نصرعبدالوهاب عن نشاط/ مصنع تريكو وب-الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه ميت مسعود

2222/22/22فى 1142عشره االف جنيها ومودع برقم  12222  

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23112   احمد اسامه على السمرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  85

طريق المنصوره اجا السريع / بملك ليلى الرفاعى المرسى  -الـتأشير:   ، اجا   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23113كريم شعبان شعبان عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

ك/ محمد عبدالعزيز مصطفىمل-الـتأشير:   ، جراح   

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  21330عبدالله ابراهيم ابراهيم منصور جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

ملك/ ايهاب عبدالحميد المغاورى محمد ابوجالله -وصف الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى  

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23112سبق قيده برقم      محمد عادل السيد شوالى ، تاجر فرد ، -  88

ملك/ محمد كامل احمد ندا-خلف استاد اجا-الـتأشير:   ، الالوندى   

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  23114محمد جمال اسماعيل على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

ملك/ جمال اسماعيل على حميده-وصف الـتأشير:   ، عزبه الشوكى  



 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 العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  23110فاروق السعيد فاروق العراقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

  الـتأشير:   ، عزبه الشوكى بملك/ زينب منصور احمد

تم تعديل العنوان ,  22222223وفي تاريخ  12222سامح فاروق السباعى على الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ سامح فاروق السباعى على الشناوى

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  10224فرج الشريعى محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

عن نشاط تجارة ادوات منزلية 2222/20/22فى  212الـتأشير:   ، تم محو المحل الرئيسى االخر المودع برقم   

تم تعديل  22222223وفي تاريخ  10224رد ،  سبق قيده برقم    تعدل االسم التجارى الى الشريعى للكرتون ، تاجر ف -  93

عن نشاط تجارة ادوات منزلية 2222/20/22فى  212العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم محو المحل الرئيسى االخر المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  12123هانى االلفى العوضى االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / عايده مصطفى خطاب عوض

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  22232عماد فادى على على الحالج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى/ ابراهيم عطيه محمد عطيه

تم تعديل العنوان ,  22222223وفي تاريخ  22322احمد على عبدالفتاح عبدالله العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / على عبدالفتاح عبدالله العدوى

ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنامل تم تعدي 22222232وفي تاريخ  23122الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 الغربى بملك/ فريد محمود حلمى على حسين الجندى

تم تعديل العنوان ,  22222232وفي تاريخ  23121عبدالله عبدالمجيد سيد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

ملك/ زينب عبدالهادى وهبه-وصف الـتأشير:   ، ميت مسعود  

تم تعديل العنوان , وصف  22222231وفي تاريخ  12022يد فتح الله السيد محمد االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الس -  99

 102222ه الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه شارع الجالء بملك/خالد السعيد بدر الدين عن نشاط /تجاره خردوات براس مال قدر

12022وقيد برقم  2214/2/12فى  322برقم  مائه وخمسون الف جنيه الغير مودع  

تم تعديل العنوان ,  22222231وفي تاريخ  12022السيد فتح الله السيد محمد االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

بملك/مجدى بدوى بدوى الشافعى-وصف الـتأشير:   ، شارع الجالء   

تم تعديل العنوان ,  22222231وفي تاريخ  12022اجر فرد ،  سبق قيده برقم    السيد فتح الله السيد محمد االلفى ، ت -  101

دايا وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه شارع الجالء بملك/مجدى بدوى بدوى الشافعى عن نشاط/تجاره ه

12022وقيد برقم تابع  1122عشره االف جنيه اودع برقم  12222واكسسوار براس مال   

تم تعديل العنوان , وصف  22222231وفي تاريخ  22022ابراهيم امين صادق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / محمد عبدالخالق المتولى المتولى

تم تعديل العنوان , وصف  22223122وفي تاريخ  23122هشام عباس المرسى عجيزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

ملك/ رياض عباس المرسى عجيزه-ميت العامل-الـتأشير:   ، عزبه ابوعجيزه  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

النشاط , وصف التأشير: تم تعديل 22222212وفي تاريخ  21220احمد ابو اليزيد احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

تم تعديل النشاط ال / تجارة اسماك ولحوم مجمده   

تم تعديل النشاط , وصف 22222212وفي تاريخ  13022مسعد عبد العال عبدالعال الشافعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير:  تعديل النشاط الى / صناعه التريكو و العقاده و شغل الستائر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  12222محمد احمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزت -  3

 تعديل النشاط الى /بقاله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222213وفي تاريخ  21402ابراهيم السعيد احمد الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

كتب توريدات وتشغيل معداتاضافه نشاط/ م  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  12212رمزى صابر السيد شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 اضافه نشاط/ تجاره مستلزمات مزارع واعالف

تم تعديل النشاط , وصف 22222022وفي تاريخ  22222محمد الشحات فتوح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير:  تعديل مسمى النشاط الى/ تشكيل ولحام معادن

تم تعديل النشاط , وصف 22222220وفي تاريخ  13422محمد شوقى عبد الفتاح الدغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ تصنيع ارضيات خشبيه متنوعه

تم تعديل النشاط , وصف 22222223وفي تاريخ  22322عبدالفتاح عبدالله العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد على -  8

( 2من المجموعه  32و الفقره  12التأشير:  اضافه نشاط مكتب استراد و تصدير) فيما عدا المجموعه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 22222220وفي تاريخ  23223عبير والى محمد السعيد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

شركة , وصف تم تعديل نوع ال22222211وفي تاريخ  23221ايمان نسيم القناوى الباز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23221فايزه احمد احمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23120عبده واصل عبدالمعطى واصل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

لتأشير: خاصوصف ا  

تم تعديل نوع الشركة , 22222220وفي تاريخ  23224احمد حمدى حمدين احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23222محمد عباس العوضى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

اصالتأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23233عبدالله عبدالله محمود حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 22222213وفي تاريخ  23222محمد السيد بطل بطل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23122رضا السيد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222212وفي تاريخ  23122اشرف رجب المتولى عيسى الدغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222224وفي تاريخ  23202صور ابوسيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   السيد محمد من -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23220مروه وحيد فتحى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222213وفي تاريخ  23122لمجد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد بشرى عبدالرحمن ابوا -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222212وفي تاريخ  23123محمود محمود محمد محمد عبدالخالق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222220وفي تاريخ  23113السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسناء السعدى الحسينى  -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23221حسين محمود على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222211وفي تاريخ  23233عنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد احمد السيد اسماعيل ابوال -  17

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23224محمد نبيه المرسى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222224وفي تاريخ  23111فرد ،  سبق قيده برقم   احمد شوقى محمد عبدالمعطى ، تاجر  -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222وفي تاريخ  23232اسماعيل حسن ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23220قيده برقم    محمود محمد محمد السيسى ، تاجر فرد ،  سبق -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222213وفي تاريخ  23222ابراهيم سعد حسن المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23112احمد اسامه على السمرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222220وفي تاريخ  23223احمد نبيل مصطفى على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصف 22222211وفي تاريخ  23232احمد عبدالمنعم احمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222213وفي تاريخ  23222عمرو السيد عبدالحميد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212تاريخ  وفي 23122سعد احمد حميده نعمه الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23112خالد حامد السيد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222231وفي تاريخ  12022السيد فتح الله السيد محمد االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23231نجوى ابراهيم محمد البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

صالتأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23122حسانين السيد العوضى فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23112محمد عادل السيد شوالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222وفي تاريخ  23112اهيم مبارك البيومى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابر -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222224وفي تاريخ  23202السعيد محمد السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23234ل المتولى الكومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالله فيص -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222213وفي تاريخ  23222ابراهيم السباعى ابراهيم داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222وفي تاريخ  23110فاروق العراقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فاروق السعيد -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص22222232وفي تاريخ  23122الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23222،  سبق قيده برقم   محمد على ابراهيم المتولى ، تاجر فرد  -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23230ياسر السيد نبيه المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222213وفي تاريخ  23223سبق قيده برقم   سمر حسن ابراهيم حسن ابوسيد احمد ، تاجر فرد ،   -  41

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222211وفي تاريخ  23222نجفه محمد ابوالمعاطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 وصف التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23223ق قيده برقم   محمد احمد السيد احمد ابوالطيب ، تاجر فرد ،  سب -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23222محمد ماهر على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222220وفي تاريخ  23222 طاهر ماهر حسن عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222211وفي تاريخ  23232صالح محمود المتولى عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222224ريخ وفي تا 23112احمد خضر يوسف الشيوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222224وفي تاريخ  12222محمد فتحى فؤاد المرسى المال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222 وفي تاريخ 23222محمد ابراهيم السباعى العزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23123على الله السيد السيد البحيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22122222وفي تاريخ  23124شرين عبداللطيف زكى نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23113كريم شعبان شعبان عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222122وفي تاريخ  23232الحسينى للمقاوالت والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23222ابراهيم محمد محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22122222وفي تاريخ  23222محمود عبدالحكم محمود احمد امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222231وفي تاريخ  23122هشام عباس المرسى عجيزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222220وفي تاريخ  23202على ماهر على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23223سالى على فهيم على الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23222طلبه عبدالخالق طلبه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد  -  59

 وصف التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23222ايهاب محمد نور الدين بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222وفي تاريخ  22023ى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد مجد -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222222وفي تاريخ  21330عبدالله ابراهيم ابراهيم منصور جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222224وفي تاريخ  23203البديع حسن نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رضا عبد -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222212وفي تاريخ  23222ابراهيم سمير ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222222وفي تاريخ  23114ماعيل على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد جمال اس -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22222232وفي تاريخ  23121عبدالله عبدالمجيد سيد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222222وفي تاريخ  23232د عبدالعليم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   شيماء السي -  67

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22222212وفي تاريخ  23224احمد عبدالعليم حسانين احمد ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222212وفي تاريخ  23223ى عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مى رمز -  69

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 22222213وفي تاريخ  23121امين الديب حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: اللوتس للصناعات البالستيكيه 13202تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 22222212،  فى تاريخ :   -  1    

الى: الفجر للتجاره والتوريدات 12222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 22222224،  فى تاريخ :   -  2    



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    22222212، وفى تاريخ    3220يدها برقم : شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  ، توصية بسيطة  سبق ق   - 1

 محو/شطب السجل  تم محو القيد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها

تم    22222212، وفى تاريخ    3220شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

واالنتهاء من تصفيتها محو/شطب السجل  تم محو القيد لحل الشركه  

تم    22222212، وفى تاريخ    3220شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم محو القيد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها

تم    22222212، وفى تاريخ    3220سبق قيدها برقم :   شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  ، شركة تضامن   - 4

 محو/شطب السجل  تم محو القيد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس  22222212وفي تاريخ   ، 32132شركه اوالد البحيرى للمقاوالت العامه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  12222220222المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نونى  , تم تعديل الكيان القا22222212وفي تاريخ  3220شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{ ، سبق قيدها برقم    -  1

 وصف التأشير: شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: ورثة احمد عبدالعال  3200توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   22222223،  فى تاريخ :   -  1

 محمد عبدالعال و شريكهم

الى: ورثة احمد عبدالعال محمد  3200شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   22222223ريخ : ،  فى تا  -  2

 عبدالعال و شريكهم



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

سيده / ايناس ارج  تعديل االداره و التوقيع و جعله للاحمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخ -  1

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

سيده / ايناس احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  تعديل االداره و التوقيع و جعله لل -  2

3200برقم       22222322فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ده / ايناس احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسي -  3

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ده / ايناس تخارج  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسياحمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن م -  4

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

فؤاد على  ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس -  5

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

فؤاد على  ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس -  6

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

على  ه للسيده / ايناس فؤادنعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعل -  7

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

على  نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس فؤاد -  8

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ناس فؤاد على منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / اي -  9

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ناس فؤاد على جعله للسيده / ايمنى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و  -  10

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

س فؤاد على منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / اينا -  11

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

س فؤاد على بدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / اينامنى احمد ع -  12

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

على  ؤادنعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس ف -  13

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ؤاد على نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس ف -  14

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   



 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

ؤاد على دير و شريك  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس فايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  م -  15

3200برقم       22222223مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ؤاد على ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده / ايناس ف -  16

3200برقم       32222222مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ده / ايناس عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسي -  17

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ده / ايناس ديل االداره و التوقيع و جعله للسيعزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  تع -  18

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

/ ايناس  عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده -  19

3200رقم   ب    22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

/ ايناس  عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل االداره و التوقيع و جعله للسيده -  20

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى وحدها ، تاريخ :   

ل ورثته وجه من الشركه لوفاته و دخواحمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  تم خر -  21

3200برقم       22222223، تاريخ :   

ل ورثته احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخو -  22

3200برقم       22222223، تاريخ :   

رثته ، تضامن  شريك متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول و احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة -  23

3200برقم       22222223تاريخ :   

رثته ، احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول و -  24

3200برقم       22222223تاريخ :   

اريخ : فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، ت ايناس -  25

3200برقم       22222223  

اريخ : ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، ت -  26

3200برقم       22222223  

 نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، تاريخ : -  27

3200برقم       22222223  

 نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، تاريخ : -  28

3200برقم       22222223  

تاريخ :  منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، -  29

3200برقم       22222223  

تاريخ :  منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، -  30

3200برقم       22223222  

اريخ : منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، ت -  31

3200برقم       22222223  



 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

اريخ : رثته ، تمنى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول و -  32

3200برقم       22222223  

خ : نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، تاري -  33

3200برقم       22222223  

خ : ول ورثته ، تارينعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخ -  34

3200برقم       22222223  

خ : ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثته ، تاري -  35

3200برقم       22222223  

خ : اته و دخول ورثته ، تاريايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروجه من الشركه لوف -  36

3200برقم       22222223  

ثته ، عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ور -  37

3200برقم       22222223تاريخ :   

ثته ، عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ور -  38

3200برقم       22222223تاريخ :   

ه ، عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثت -  39

3200برقم       22222223 تاريخ :  

ه ، عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروجه من الشركه لوفاته و دخول ورثت -  40

3200برقم       22222223تاريخ :   

    22222223ريخ : احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تا -  41

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  42

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  43

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  44

3200برقم     

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  45  

3200برقم       22222223فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ : ايناس  -  46  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  47  

3200برقم       22222223دخول فى الشركه ، تاريخ :   نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن -  48  

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  49

3200 



 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

برقم       22222232منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  50

3200 

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  51

3200 

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  52

3200 

3200برقم       22222223عمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ : ن -  53  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  54  

3200برقم       22222223و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ : ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير  -  55  

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  56  

    22222223: عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ  -  57

3200برقم     

    22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  58

3200برقم     

برقم     22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  59

  0032  

برقم     22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  60

  3200  

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  61

3200برقم     

    22222223عال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ : احمد عبدال -  62

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  63

3200برقم     

    22222223ال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ : احمد عبدالعال محمد عبدالع -  64

3200برقم     

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  65  

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  66  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  67  

3200برقم       22222223شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  -  68  

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  69

3200 



 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

برقم       22222223، تاريخ :  منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه -  70

3200 

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  71

3200 

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  72

3200 

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  73  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  74  

3200برقم       22222223تضامن  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ : ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة  -  75  

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  76  

    22222223ركه ، تاريخ : عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الش -  77

3200برقم     

    22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  78

3200برقم     

برقم     22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  79

  3200  

برقم     22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  80

  3200  

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  81

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  82

3200برقم     

    22222223احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  83

3200برقم     

    22222223محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  دخول فى الشركه ، تاريخ :  احمد عبدالعال -  84

3200برقم     

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  85  

3200برقم       22222223مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  ايناس فؤاد على مصطفى الوند  توصية بسيطة  -  86  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  87  

3200برقم       32222222نعمات ابراهيم محمد فياض  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  88  

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  89

3200 



 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

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  90

3200 

برقم       22222223حمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ : منى ا -  91

3200 

برقم       22222223منى احمد عبدالعال محمد عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  92

3200 

3200برقم       22222223ة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ : نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيط -  93  

3200برقم       22222223نعمات ابراهيم محمد فياض  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  94  

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  95  

3200برقم       22222223ايناس فؤاد على مصطفى الوند  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  96  

    22222223توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :   عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر -  97

3200برقم     

    22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  98

3200برقم     

برقم     22222223امن  دخول فى الشركه ، تاريخ : عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متض -  99

  3200  

    22222223عزت احمدعبدالعال محمد عبدالعال نصر  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول فى الشركه ، تاريخ :  -  100

3200برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    22222212نتاج الحيوانى}البان و تسمين{  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركه وصفى لال -  1

3220برقم     

    22222212شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

3220برقم     

    22222212 بان و تسمين{  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}ال -  3

3220برقم     

    22222212شركه وصفى لالنتاج الحيوانى}البان و تسمين{  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4

3220برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 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

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2121برقم       22222224، تاريخ :  223  2224/12/14صبرى احمد عطيه احمد  سارى حتى  -  1  

32212برقم       22222224، تاريخ :  222  2213/11/11-هنيه احمد محمد النبوى  ج -  2  

12211برقم       22222224، تاريخ :  224  2212/23/12-السيد صبرى عبد المعطى السيد  ج -  3  

10202برقم       22222224، تاريخ :  1004  2210/12/24  -نعيم احمد مصطفى الحلو  ج -  4  

13022م   برق    22222220، تاريخ :  223  2212/20/12-مسعد عبد العال عبدالعال الشافعي  ج -  5  

13022برقم       22222220، تاريخ :  224  2213/20/12-مسعد عبد العال عبدالعال الشافعي  ج -  6  

12332برقم       22222220، تاريخ :  1223  2212/12/21-مصطفى جميل محمد بدرالدين  ج -  7  

12102برقم       22222220، تاريخ :  223  2222/22/22-المتولى عبدالحميد السيد ابوشادى  ج -  8  

13332برقم       22222220، تاريخ :  222  2213/23/22-بسام ابراهيم عبدالفتاح الشافعى  ج -  9  

20321برقم       22222222، تاريخ :  1220  2222/20/22-محمد الطنطاوى صابر  ج -  10  

12122برقم       22222222، تاريخ :  1222  2222/23/22  -محمود السيد مصطفى المرشدى  ج -  11  

12204برقم       22222222، تاريخ :  1212  2222/23/21-محمد ابراهيم فراج محمد  ج -  12  

14212برقم       22222222، تاريخ :  1213  2213/22/21-حماده محمود حسن النادى  ج -  13  

14212برقم       22222222، تاريخ :  1214  2212/22/21-حماده محمود حسن النادى  ج -  14  

14212برقم       22222222، تاريخ :  1212  2212/11/22-حماده محمود حسن النادى  ج -  15  

21214برقم       22222222، تاريخ :  1210  2212/11/22  -حماده محمود حسن النادى  ج -  16  

12122برقم       22222222، تاريخ :  1222  2222/22/23-محمد السيد ابراهيم محمد العيسوى  ج -  17  

3124برقم       22222212، تاريخ :  1222  2222/21/13-السعيد عبدالعاطى عطيه  ج -  18  

3124برقم       22122222، تاريخ :  1222  2222/21/13-مؤسسة السعيد الستيراد وتصدير الدواجن  ج -  19  

13432برقم       22222212، تاريخ :  1221  2212/20/12-الراعى زكى الراعى احمد  ج -  20  

12222برقم       22222212، تاريخ :  1233  2224/12/22حمدى عبد المنعم عبد العزيز البرى  سارى حتى  -  21  

12032برقم       22222212، تاريخ :  2212  2212/20/22  -رقيه محمد عالم عبد الغفار  ج -  22  



 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

12222برقم       22222212، تاريخ :  1231  2222/21/10-عزت محمد احمد حبيب  ج -  23  

12222برقم       22222212، تاريخ :  1232  2211/21/10-عزت محمد احمد حبيب  ج -  24  

12222برقم       22212222، تاريخ :  1233  2212/21/10-عزت محمد احمد حبيب  ج -  25  

12033برقم       22222213، تاريخ :  1242  2223/22/24-سامى  محمد اسماعيل عبدالرازق  ج -  26  

12033برقم       22222213، تاريخ :  1243  2212/22/24-سامى  محمد اسماعيل عبدالرازق  ج -  27  

12033برقم       22222213، تاريخ :  1242  2213/22/24-سامى  محمد اسماعيل عبدالرازق  ج -  28  

12224برقم       22222212، تاريخ :  1222  2210/242/22-ايمن صالح السيد ابوسماحه  ج -  29  

12224برقم       22222212، تاريخ :  1223  2222/24/22-ايمن صالح السيد ابوسماحه  ج -  30  

2222برقم       22222212، تاريخ :  1202  2222/22/22-فهيم بهلول عبد اللطيف احمد  ج -  31  

2420برقم       22222212، تاريخ :  1220  2222/24/24  -محمد العدوى عبده سرحان  ج -  32  

12211برقم       22222212، تاريخ :  1224  2220/23/11عبدالمنعم محمد على ندا االشرم  سارى حتى  -  33  

12211برقم       22222212، تاريخ :  1224  2220/23/11رم  سارى حتى عبدالمنعم محمد على ندا االش -  34  

12332برقم       22222213، تاريخ :  1232  2212/12/22  -سمر الدسوقى عباس الشواتفى  ج -  35  

12222برقم       22222213، تاريخ :  1232  2222/22/22-محمد السيد مصطفى حندوق  ج -  36  

2422برقم       22222212، تاريخ :  1222  2220/24/12  -شعبان السعيد محمد ابراهيم  ج -  37  

2422برقم       22222212، تاريخ :  1223  2212/24/12  -شعبان السعيد محمد ابراهيم  ج -  38  

2422   برقم    22222212، تاريخ :  1224  2210/24/12  -شعبان السعيد محمد ابراهيم  ج -  39  

2422برقم       22222212، تاريخ :  1220  2222/24/12  -شعبان السعيد محمد ابراهيم  ج -  40  

2322برقم       22222212، تاريخ :  1223  2224/12/23عبد الله السعيد الطامى  سارى حتى  -  41  

12222برقم       22222212، تاريخ :  1122  2212/12/21-احمد محمد السيد االشرم  ج -  42  

12222برقم       22222212، تاريخ :  1121  2222/12/21احمد محمد السيد االشرم  سارى حتى  -  43  

12322برقم       22222212، تاريخ :  1223  2224/12/22محمود عبدالعال عبدالعال احمد ابو الخير  سارى حتى  -  44  

13121برقم       22222212، تاريخ :  2122  2210/22/12  -محمد طه محمد عيسى  ج -  45  

12322برقم       22222223، تاريخ :  1124  2222/23/12-محمد ربيع حسن رجب  ج -  46  

3340برقم       22222223، تاريخ :  1122  2212/22/12-سعاد جابر محمد حجازى  ج -  47  

12302برقم       22222223، تاريخ :  2311  2224/11/24عبدالحكيم محمد عبدالرؤف نصار  سارى حتى  -  48  

10244برقم       22222224، تاريخ :  1113  2213/23/22-حمدى محمد مفيد البيومى ابوشهده  ج -  49  



 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

12130برقم       22222224، تاريخ :  1112  2223/22/12عفاف عبد العال بركات البالسى  سارى حتى  -  50  

12112برقم       22222220، تاريخ :  1122  2212/21/10-الشناوى  جشريف حسن محمد سيد احمد  -  51  

12202برقم       22222220، تاريخ :  1122  2222/23/22-محمد عبد الله محمد مقلد  ج -  52  

12020برقم       22222220، تاريخ :  1123  2224/24/22محمد محمود السيد أبوالعنين  سارى حتى  -  53  

12222برقم       22222220، تاريخ :  1133  2222/22/22  -د السيد سليمان  جنهى محم -  54  

14244برقم       22222220، تاريخ :  1121  2212/24/12  -رضا محمد محمد محجوب هدهود  ج -  55  

14244برقم       22222220، تاريخ :  1122  2210/24/12  -رضا محمد محمد محجوب هدهود  ج -  56  

14244برقم       22222220، تاريخ :  1123  2222/24/12  -رضا محمد محمد محجوب هدهود  ج -  57  

3420برقم       22222220، تاريخ :  1134  2212/24/10-انطون رمزى مترى  ج -  58  

12243برقم       22222220، تاريخ :  1122  2212/23/14  -محمد طه نجيب السيد قزامل  ج -  59  

12232برقم       22222220، تاريخ :  1132  2222/24/22  -ى محمد عبد الرؤف حسن  جنجو -  60  

12422برقم       22222222، تاريخ :  1144  2222/24/20  -الغريب السيد محمد االجاوى  ج -  61  

برقم       22222222، تاريخ :  1144  2222/24/20  -تم تعديل االسم التجارى الى/ مكتب االجاوى للرحالت  ج -  62

12422 

12122برقم       22222222، تاريخ :  1103  2212/23/23  -مؤنس منصور زكى االتربى  ج -  63  

12222برقم       22222222، تاريخ :  1141  2210/21/23  -ايمان عبد السالم السيد عبد السالم  ج -  64  

12222برقم       22222222، تاريخ :  1142  2222/21/23  -ايمان عبد السالم السيد عبد السالم  ج -  65  

0222برقم       22222222، تاريخ :  1132  1223/22/21-عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ج -  66  

0222برقم       22222222، تاريخ :  1133  2222/22/21-عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ج -  67  

0222برقم       22222222، تاريخ :  1132  2223/22/21-عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ج -  68  

0222برقم       22222222، تاريخ :  1132  2212/22/21-عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ج -  69  

0222برقم       22222222، تاريخ :  1142  2213/22/21-عبدالعظيم السيد حسن عيسى  ج -  70  

12222برقم       22222222، تاريخ :  1102  2222/22/21  -عاصم المحمدى محمود ابو العنين  ج -  71  

12123برقم       22222223، تاريخ :  1132  2220/23/12هانى االلفى العوضى االلفى  سارى حتى  -  72  

0224برقم       22222223، تاريخ :  1131  2222/22/12  -فوقيه نصر محمد العطيوى  ج -  73  

0224برقم       22222223، تاريخ :  1132  2223/22/12  -فوقيه نصر محمد العطيوى  ج -  74  

0224برقم       22222223، تاريخ :  1133  2212/22/12  -فوقيه نصر محمد العطيوى  ج -  75  

0224برقم       22222223، تاريخ :  1134  2213/22/12  -فوقيه نصر محمد العطيوى  ج -  76  
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3303برقم       22222223، تاريخ :  1123  2212/22/22  -محمد حلمى عبدالعزيز ابراهيم  ج -  77  

14222برقم       22222223، تاريخ :  1122  2222/22/14-عبدالناصر شوقى يوسف  ج -  78  

14222م   برق    22222223، تاريخ :  1122  2213/22/14-عبدالناصر شوقى يوسف  ج -  79  

14222برقم       22222223، تاريخ :  1132  2212/22/14-عبدالناصر شوقى يوسف  ج -  80  

10114برقم       22222232، تاريخ :  1122  2222/22/24-عطيه محمد حافظ عبد المجيد  ج -  81  

10144   برقم    22222232، تاريخ :  1121  2222/22/12-حافظ محمد حافظ عبد المجيد  ج -  82  

12323برقم       22222232، تاريخ :  1123  2212/12/23-السعيد محمد رضوان عبد العزيز البيومى  ج -  83  

13133برقم       22222232، تاريخ :  1124  2222/23/12  -مصطفى ابراهيم ابراهيم العوضى  ج -  84  

11023برقم       22222231اريخ : ، ت 1122  2213/11/22-عيد عبدالباسط عبدالله البنا  ج -  85  

11023برقم       22222231، تاريخ :  1122  2212/11/22-عيد عبدالباسط عبدالله البنا  ج -  86  

12342برقم       22222231، تاريخ :  1122  2212/11/3-ابراهيم عبدالنبى محى زكريا  ج -  87  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3323برقم       22222212، تاريخ :  1232  2222/22/22-بنك االسكندرية  ج -  1  

12023برقم       22222213، تاريخ :  1234  2222/23/21شركه محمد مصطفى الجندى وشريكته  سارى حتى  -  2  

12023برقم       22222213، تاريخ :  1234  2222/23/21شركه محمد مصطفى الجندى وشريكته  سارى حتى  -  3  

4243برقم       22222224، تاريخ :  1111  2211/22/12-سعد محمد عبد الوهاب وشريكه  ج -  4  

4243برقم       22222224، تاريخ :  1112  2212/22/12-سعد محمد عبد الوهاب وشريكه  ج -  5  

3242برقم       22222222، تاريخ :  1143  2222/22/20  -شركة مباركة احمد عبد الفتاح وشركاها  ج -  6  

10202برقم       22222222، تاريخ :  1101  2222/23/10  -عادل محمد حسن جالله وشركاه  ج -  7  

3200برقم       22222223تاريخ :  ، 1102  2222/12/13-شركة احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  ج -  8  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1102  2222/12/13-ورثة احمد عبدالعال محمد عبدالعال و شريكهم  ج -  9  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1102  2222/12/13-شركة احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  ج -  10  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1102  2222/12/13-دالعال محمد عبدالعال و شريكهم  جورثة احمد عب -  11  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1122  2213/12/13-شركة احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  ج -  12  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1122  2213/12/13-ورثة احمد عبدالعال محمد عبدالعال و شريكهم  ج -  13  
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3200برقم       22222223، تاريخ :  1122  2213/12/13-شركة احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  ج -  14  

3200برقم       22222223، تاريخ :  1122  2213/12/13-ورثة احمد عبدالعال محمد عبدالعال و شريكهم  ج -  15  

برقم       22222223، تاريخ :  1121  2223/12/12عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  سارى حتى شركة احمد  -  16

3200 

3200برقم       22222223، تاريخ :  1121  2223/12/12ورثة احمد عبدالعال محمد عبدالعال و شريكهم  سارى حتى  -  17  

برقم       22222223، تاريخ :  1121  2223/12/12ارى حتى شركة احمد عبدالعال محمد عبدالعال نصر وشركاه  س -  18

3200 

3200برقم       22222223، تاريخ :  1121  2223/12/12ورثة احمد عبدالعال محمد عبدالعال و شريكهم  سارى حتى  -  19  

2223رقم   ب    22222223، تاريخ :  1120  2222/22/22  -عالء الدين السيد متولى بسيونى وشركاه  ج -  20  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


