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عن تجارة البقالة  19573برقم  20200818، قيد فى  50000.000رأس ماله ،  عماد السعيد حامد مصطفى  ، تاجر فرد ،  -  1

 ملك/ وفدية حسن احمد سالم-، بجهة : الخمسة 

عن تجارة  19607برقم  20200826، قيد فى  20000.000محمد السيد السيد السيد غزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ملك /سعاد حافظ محمد رمضان-االسالمى المجمع -اجهزة محمول ، بجهة : تمى االمديد

عن مكتب مقاوالت  19615برقم  20200830، قيد فى  5000.000حسن هشام حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ملك / هشام حسن محمود بدوى-عامة فيما عدا تسويق العقارات ، بجهة : شبراقبالة 

عن تجارة كاوتش  19592برقم  20200824، قيد فى  10000.000، رأس ماله ،  تامر سليمان محمد سليمان  ، تاجر فرد  -  4

 ملك /محمد عبدالهادى سليمان-، بجهة : العزاوى 

عن  19539برقم  20200805، قيد فى  12000.000محمد عبدالرازق عوض سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ك /حسام عبدالفضيل شحاتهمل-ساحة الغالل -عطارة ، بجهة : السنبالوين 

عن  19552برقم  20200810، قيد فى  20000.000عبدالرحمن سمير عبدالعظيم موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ملك /ابراهيم محمد الهادى السعيد-االدارة التعليمية-تجارة اكسسوار موبايالت ، بجهة : السنبالوين 

عن متعهد ومورد  19565برقم  20200817، قيد فى  51000.000د ، رأس ماله ،  محمد احمد حسن متولى  ، تاجر فر -  7

 ملك/فوزية فوزى حسين محمد-ارض عبدالجليل -توريدات مياة ، بجهة : السنبالوين 

عن مكتبة )  19610برقم  20200827، قيد فى  30000.000امنية رجب احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ملك / رضا الشافعى السيد -ادوات مكتبية ( ، بجهة : البيضا تجارة 

عن تجارة مواد  19622برقم  20200831، قيد فى  10000.000صبحى سالمة هالل غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ملك / محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم غالى -المنشية الجديدة-بناء ، بجهة : السنبالوين 

عن  19591برقم  20200824، قيد فى  500000.000بدالمقصود عطيه المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ع -  10

فى حدود القوانين والقرارات المنظمة لذلك( وتوكيالت  6من المجموعة  36والفقرة 19مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعة

 صطفى محمود المتولىملك /م-ارض عبدالجليل -تجارية ، بجهة : السنبالوين 

 19575برقم  20200818، قيد فى  100000.000عبدالمجيد عبدالقادر عبد المجيد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ملك /عبدالقادر عبدالمجيد عبدالقادر-عن تجارة كاميرات مراقبة فيما عدا الكاميرات الالسلكية ، بجهة : كفر سعد 

عن تجارة  19611برقم  20200827، قيد فى  10000.000اعود حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منال مصطفى ق -  12

 ملك / جمال محمد حسنين محمد-بقالة ، بجهة : العرب 

عن  19540برقم  20200805، قيد فى  50000.000تامر السعيد محمود محمدالسعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ملك / طاهر السعيد محمود السعيد -ارض عبدالجليل  -يماعدا تسويق العقارات " ، بجهة : السنبالوين مقاوالت وتشطيبات " ف

عن تجارة  19586برقم  20200824، قيد فى  12000.000السيد رجب ابراهيم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ملك / رجب ابراهيم متولى -تبع سبرا سندى  -منشأة رضا مالبس جاهزة " فيماعدا المهمات والمالبس العسكرية " ، بجهة : 

عن معرض  19556برقم  20200812، قيد فى  20000.000رضا الشبراوى على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ملك / عزت عبدالعاطى عبدالهادى -تجارة ادوات صحية ، بجهة : السنبالوين 
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عن مزرعة  19582برقم  20200823، قيد فى  100000.000ر فرد ، رأس ماله ،  فيفى عوض على البغدادى  ، تاج -  16

 ملك / فيفى عوض على البغدادى -تاج العز  -مواشى ، بجهة : عزبة منصور 

عن مزرعة  19606برقم  20200826، قيد فى  25000.000عبدالقادر يونس عبدهللا السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ملك /عبدالقادر يونس عبدهللا السيد-ش / المالكى -ة : صدقا مواشى ، بجه

عن تجارة  12718برقم  20200811، قيد فى  50000.000صبرى على حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

اريخ االفتتاح ت -نوع التجارة / تجارة سيارات  -ملك / على حسن السيد  -اكسسوار سيارات ، بجهة : العنوان / التمد الحجر 

 السنبالوين 12718رقم قيدة فى السجل  - 05/02/2012

عن تجارة  12718برقم  20200811، قيد فى  50000.000صبرى على حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ملك / عبدالعاطى على حسن السيد -اكسسوار سيارات ، بجهة : التمد الحجر 

عن  19613برقم  20200830، قيد فى  300000.000سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد صالح محمود عبدال -  20

 ملك /صالح محمود عبدالسالم مفتاح -تجارة السيارات والموتوسيكالت ، بجهة : الميهى 

ي عن حظيرة مواش 19605برقم  20200826، قيد فى  25000.000شعبان فرج احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ملك /شعبان فرج احمد فرج-عزبة الحريرى-حالبة ، بجهة : صدقا 

عن تجارة  19558برقم  20200813، قيد فى  150000.000حماده محمد احمد العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الهادى شلبىملك / امينة حمدى عبد -مالبس جاهزة " فيماعدا المالبس والمهمات العسكرية " ، بجهة : ديوالوسطى 

عن تجارة  19570برقم  20200818، قيد فى  50000.000احمد عثمان محمود عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ملك / احمد عبداللطيف الهندى -مالبس جاهزة " فيماعدا المهمات والمالبس العسكرية " ، بجهة : برهمتوش 

عن نقل وشحن  19602برقم  20200826، قيد فى  50000.000أس ماله ،  خالد موسي علي موسي  ، تاجر فرد ، ر -  24

شارع -بضائع وتوريدات عامة )فيماعدا الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمال( ، بجهة : تمى االمديد 

 ملك / محمد صالح عبدالحافظ اسماعيل-المحكمة 

 19566برقم  20200817، قيد فى  250000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عاشور جمعة حسين سيد احمد  -  25

 ملك /عاشور جمعه حسين سيد-عن تجارة ادوات كهربائية ، بجهة : منشاة عزت 

عن تجارة  19617برقم  20200830، قيد فى  10000.000محمد السيد محمود عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ملك / السيد محمود عبدالمطلب-بجهة : الحصاينة زيوت وتشحيم ، 

عن تجارة البقالة  19559برقم  20200813، قيد فى  100000.000بدرية رضا سعد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ملك / محمود رمضان ابراهيم -المقاطعة  -، بجهة : عزبة الحلو 

عن  19580برقم  20200819، قيد فى  10000.000د ، رأس ماله ،  مؤسسة شريف لالدوات الكهربية  ، تاجر فر -  28

 ملك /حازم مجدى حسن-عزبة صقر -ادوات كهربائية ، بجهة : السنبالوين 

عن بقالة ، بجهة :  19593برقم  20200824، قيد فى  50000.000احمد عرفة على موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 موسي ملك /احمد عرفة على-الربع 

عن تجارة البقالة ،  19550برقم  20200810، قيد فى  5000.000حسن السيد حامد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 ملك /شعبان السيد حامد محمد-بجهة : الحصاينة 

رة عن تجا 19604برقم  20200826، قيد فى  10000.000تيسير راضي احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ملك/ عمرو السيد ابوفراج على -مالبس جاهزة ) فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية( ، بجهة : منشية صبري ابوعلم

عن تجارة  19619برقم  20200831، قيد فى  10000.000محمد ادريس طه عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ملك / عبدالفتاح حسن عبدالمجيد سالم -ومستلزماتة " ، بجهة : كفر عزام محمول واجهزة الكترونية " فيماعدا الكمبيوتر 
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عن ورشة  19588برقم  20200824، قيد فى  5000.000خالد جمال رشاد البسطويسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ملك /جمال رشاد البطويسي عبدهللا-لحام كاوتشوك ، بجهة : االورمان 

عن خدمات  19555برقم  20200812، قيد فى  3000.000باز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحميد محمد  -  34

 ملك / عالء السيد محمد -محمول " دون االنترنت " ، بجهة : شبراسندى 

عن مقاول  19614برقم  20200830، قيد فى  50000.000احمد عادل حسن محمد البيطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ملك /محمد عادل حسن محمد-بجوار التدريب المهنى -ش / عبدالمنعم -ل مواد بترولية ، بجهة : السنبالوين نق

 19543برقم  20200805، قيد فى  100000.000احمد عبدالمولى محمد هالل البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ملك /  عبدالمولى محمد هالل -ت " ، بجهة : الزريقى عن مكتب مقاوالت عامة وتشطيبات " فيماعدا تسويق العقارا

عن  19553برقم  20200812، قيد فى  50000.000نجيب محمد مصطفى محمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ملك / حامد محفوظ حامد حماد -مصنع تشكيل بالستيك ، بجهة : شبراهور 

عن تجارة البقالة  19563برقم  20200816، قيد فى  5000.000، رأس ماله ،   عبير محمود ابراهيم محمد  ، تاجر فرد -  38

 ملك /محمد خالد السيد سالم-، بجهة : ابو داود السباخ 

عن تجارة  19595برقم  20200824، قيد فى  1000.000محمود السيد رضوان رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ك /دعاء رفعت السعيد عبدالعالمل -بقالة ، بجهة : منشاة الرضا 

عن  19571برقم  20200818، قيد فى  10000.000مصباح عبدالحميد عبدالحى عبدالنبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 ملك /عاطف السيد اسماعيل احمد-ش/السيد اسماعيل-ارض الجمال -ورشة اصالح كاوتش سيارات ، بجهة : السنبالوين 

عن تجارة  19584برقم  20200823، قيد فى  50000.000ريا ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعاد حمدى زك -  41

 ملك / احمد مصطفى عبدالعزيز -االدوات الكهربائية ، بجهة : كفر ميت غراب 

رة اجهزة عن تجا 19577برقم  20200819، قيد فى  100000.000هدير على حسن الدكش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ملك /عاطف نعمان زاهر محمد-محمول ، بجهة : ابو قراميط

عن تجارة  19609برقم  20200827، قيد فى  10000.000سعد عبدالباسط سعد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 اعالف وحبوب ومحاصيل زراعيه ، بجهة : ابو داود السباخ ملك/ عبدالباسط سعد احمد

عن  19620برقم  20200831، قيد فى  100000.000المغاوري حسين عرفات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صالح  -  44

 ملك / بليغ احمد عبدالسالم-ش / محمد حسين )السينما القديمة(-تجارة ادوات مدرسية وخردوات ، بجهة : السنبالوين 

عن تجارة  19572برقم  20200818، قيد فى  4000.000السيد محمود عقل قنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ملك /السيد على همام على-مستلزمات تنجيد ، بجهة : طنبول الكبرى

عن  19548برقم  20200810، قيد فى  50000.000رضا مصطفى اسماعيل حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ود القطرىملك /نعيمة احمد محم-مغسلة سيارات ، بجهة : طوخ االقالم 

عن تقطيع  19601برقم  20200826، قيد فى  250000.000محمود السيد موسي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ملك/ رضا محمود ابراهيم الحنفى-اكياس بالستيك ، بجهة : ديو الوسطى 

عن  19608برقم  20200826ى ، قيد ف 20000.000محمد مصطفي الشربيني مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ملك / مصطفى السيد على-ش/ هشام المسيري  -حى السالم -صالون حالقه ، بجهة : تمى االمديد

عن تصنيع  19579برقم  20200819، قيد فى  5000.000محمد يسري محمد على حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ملك /هناء عبده السيد طلبه -دىحى ابوفن-البان ومنتجاتها ، بجهة : السنبالوين 

عن  19621برقم  20200831، قيد فى  30000.000عالء الدين السيد احمد عبدالمقصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ملك / نادية رمضان عبدالحميد محمد -تجارة ادوات كهربائية ، بجهة : كفرغنام 
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عن  19561برقم  20200813، قيد فى  110000.000، رأس ماله ،  احمد مجدى عبدالقادر ابراهيم  ، تاجر فرد  -  51

 ملك / مجدى عبدالقادر ابراهيم حسانين -اكسسوار وصيانة محمول ، بجهة : كفر قنصوة 

عن تجارة  19547برقم  20200806، قيد فى  50000.000محمد على احمد عبد النبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ملك / السيد محمد السيد الغرباوى -بجهة : السنبالوين مستلزمات الورش ، 

عن تجارة قطع  19616برقم  20200830، قيد فى  10000.000محمود محمد عيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ملك / محمد عيد احمد السيد-غيار سيارات ، بجهة : التمد الحجر 

عن  19600برقم  20200825، قيد فى  100000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود خليل ابراهيم السيد الكرداوى  -  54

 ملك /  خليل ابراهيم السيد الكرداوى -عزبة صقر  -حظيرة مواشى ، بجهة : السنبالوين 

عن تجارة  19549برقم  20200810، قيد فى  50000.000احمد على محمد الباز عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ملك / الفت محمود الباز عامر -الة ، بجهة : طنبول الكبرى بق

عن تجارة  19581برقم  20200819، قيد فى  52000.000محمود عمرو عباس غيوبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ملك / محمد فتحى عبدالعظيم -طريق نوب طريف  -اعالف وحبوب زراعية ، بجهة : السنبالوين 

عن تجارة  19596برقم  20200825، قيد فى  500000.000راغب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد اكمل -  57

 ملك / محمد صالح عبدالحافظ -شارع المحكمة  -ادوات منزلية ، بجهة : تمى االمديد 

عن تجارة  19560برقم  20200813، قيد فى  10000.000احمد عبدهللا ابراهيم الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ملك / ايمان عبدالقادر منصور -امام الكوبرى الجديد  -طريق كفر صقر  -مستلزمات الكهرباء ، بجهة : السنبالوين 

عن  19536برقم  20200804، قيد فى  25000.000سيف الدين ايمن عبدالستار عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ملك / وائل احمد يونس سليمان -برج االوائل  -تقسيم الياسمين  -جهة : السنبالوين تجارة مواد غذائية والبان ، ب

عن تعبئة منظفات  19546برقم  20200806، قيد فى  10000.000احمد محمد حامد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ملك / مكاسب محمود على صبح -، بجهة : البيضا 

عن مكتب  19598برقم  20200825، قيد فى  500000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ادهم ماجدى عوض حسانين -  61

 ملك / فردوس محمد عبدالرحمن حسن -مقاوالت عامة " فيماعدا تسويق العقارات " ، بجهة : الزهايرة 

عن تعبئة  19597برقم  20200825، قيد فى  500000.000اسامة احمد ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ملك / اسامة احمد ابراهيم محمد -وتوزيع منظفات صناعية ، بجهة : برقين 

عن صالون  19554برقم  20200812، قيد فى  50000.000فتحى العوضى فتحى العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 نةملك / احمد فتحى شبا -شارع اوالد طه  -حالقة رجالى ، بجهة : السنبالوين 

عن حظيرة  19576برقم  20200819، قيد فى  100000.000هانى السيد سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ملك / نورا الحسينى عوض الحسينى -مواشى حالبة ، بجهة : الزهايرة 

عن تجارة  19590رقم ب 20200824، قيد فى  100000.000ابراهيم سعيد ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 قطع غيار سيارات ، بجهة : السنبالوين اول طريق كفر صقر ملك/نبيل صادق ابراهيم المشد

عن تجارة  19589برقم  20200824، قيد فى  50000.000محمود بسيونى محمد المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 حسن فهمى يسنملك /فهمى -المعاهدة-فالتر مياة ، بجهة : السنبالوين 

عن مخزن لتجارة  19612برقم  20200827، قيد فى  25000.000على هانى السعيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ملك /موسي محمد فرج موسي-االدوات الصحية ، بجهة : شبراهور 

عن بقالة ، بجهة  19537برقم  20200804، قيد فى  20000.000منى عوض السباعى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ملك / محمد محمود سيداحمد -: ابوداود السباخ 



 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 مزرعة  19538برقم  20200804، قيد فى  51000.000توفيق محمد توفيق عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ملك /  محمد توفيق عبدالسالم -المقاطعة  -مواشى ، بجهة : عزبة عويلى 

عن عصارة  19544برقم  20200805، قيد فى  10000.000عبدالغفار حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل  -  70

 ملك / احمد عبدالعاطى ابراهيم اسماعيل -قصب ، بجهة : كفر غنام 

ارة عن ورشة نج 19618برقم  20200830، قيد فى  40000.000مروة همام بدران همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ملك / السيد المتولى محمد المتولى -ميكانيكية ، بجهة : تمى االمديد 

عن صالة  19545برقم  20200805، قيد فى  100000.000صفية احمد عقل الحسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

ملك / محمد احمد عقل  -ليرموك شارع ا -العاب رياضية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة لذلك ، بجهة : تمى االمديد 

 الحسينى

عن تجارة بقالة ،  19557برقم  20200813، قيد فى  1000.000محمد على محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ملك / سحر احمد محمد على -بجهة : غزالة 

عن  19562برقم  20200816قيد فى ،  15000.000مراد محمد سمير عبدالعليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ملك /هانى عبدالرحمن على السيد-تجارة كاوتش وبطاريات ، بجهة : شارع عبدالعزيز فودة 

عن  19594برقم  20200824، قيد فى  10000.000خالد عبودة السيد شبانه العوضي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ملك /عبودة السيد شبانة العوضي-عزبة صقر-وين صناعة الموبيليات من الخشب ، بجهة : السنبال

عن سوبر  19535برقم  20200804، قيد فى  100000.000كريمة جاد عبدالعال جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ملك / اسامة احمد ابراهيم محمد -ماركت ، بجهة : برقين 

عن تجارة  19551برقم  20200810، قيد فى  50000.000،   محمد رضا عبدالعاطى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  77

 ملك /سماح محمد عبدالهادى-قطع غيار سيارات ، بجهة : برج النور العرب 

عن  19578برقم  20200819، قيد فى  50000.000اخالص نجاح عبدالعال عبد العزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ملك /اشرف ابراهيم على عبدالعزيز-نشاة السالمتجارة مفروشات وخردوات ، بجهة : م

عن تجارة معدات  19583برقم  20200823، قيد فى  50000.000محمد متولى محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ملك / عيد متولى محمد حسن -واالت زراعية ، بجهة : ديوالوسطى 

عن تجارة اجهزة  19541برقم  20200805، قيد فى  51000.000ماله ،  عزة نبوى ابوسريع السيد  ، تاجر فرد ، رأس  -  80

 ملك / احمد شوقى حامد شعبان -كهربائية ومحمول " فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة " ، بجهة : العزاوى 

بجهة :  عن مطعم ، 19542برقم  20200805، قيد فى  1000.000محمد فتحى حسنى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ملك /سعاد عبدالبارى محمد الدسوقى-الحصاينة

عن  19587برقم  20200824، قيد فى  500000.000رضا عبدالباسط القاسمى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

المنظمة لذلك ،  ( " فى حدود القوانين والقرارات6( من المجموعة )36( والفقرة )19مكتب استيراد وتصدير " فيماعدا المجموعة )

 ملك / ايمان صديق كامل ابراهيم -بجهة : منشأة الرضا 

عن صالة  19564برقم  20200816، قيد فى  35000.000اسامى بكر رمضان سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 العاب رياضية ، بجهة : شبراهورملك /اسماء رمضان عقل رمضان

عن مكتب  19567برقم  20200817، قيد فى  1000.000حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامة طلبه السيد العوضي -  84

 ملك /طلبه السيد العوضي حسن-طريق الزقازيق-هندسي ومقاوالت ، بجهة : السنبالوين 

ة عن معرض تجار 19599برقم  20200825، قيد فى  10000.000عادل عاطف انور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ملك/ السيد محمد السيد -سيارات مالكى ، بجهة : برج النور العرب 



 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

عن التنجيد والدهان  19568برقم  20200817، قيد فى  1000.000نشات محمود عقل قنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 عبدالموجود ملك /ابو المجد محمد شحاته-والحفر والزخرفة )ورشة استرجى( ، بجهة : كفر طنبول القديم 

عن تجارة ادوات  19585برقم  20200824، قيد فى  10000.000عبدهللا سامى محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ملك / هانى عبدالمجيد المرسى -منزلية وكهربائية ، بجهة : تاج العز 

عن  19603برقم  20200826، قيد فى  100000.000هانى جمال كمال المتولى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ملك / فايزة المتولى عبدالقادر المتولى -مكتب مقاوالت عامة " فيماعدا تسويق العقارات " ، بجهة : تاج العز 

 ــــــــــــــــــــــ    

 قيود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،   مكتب مقاوالت عامة وتوريدات )فيما عدا مجاالت الدعاية واالعالن  محمد عبدالحافظ عبدالعزيز شحاته وشركاه   شركة  -  1

، عن مكتب  19574برقم  20200818،قيدت فى  3000000.000والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمال(  ،رأس مالها   

-وريد العمال( ، بجهة : السنبالوين مقاوالت عامة وتوريدات )فيما عدا مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون ت

 ملك /صالح السيد عثمان غازى-الدور الثانى مقابل مدرسة الصنايع -برج غازى -المعاهدة 

،قيدت فى  25000.000خليفة مختار جابر خليل وشريكته   شركة  ،  مخبز افرنجى )حلوى من عجين(  ،رأس مالها    -  2

ملك /احمد السيد -ش /هشام المسيري-ى )حلوى من عجين( ، بجهة : تمى االمديد ، عن مخبز افرنج 19569برقم  20200817

 احمد منصور

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    20200809، وفى تاريخ    9566ه متولي فضل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : السيد طلب   - 1

 محو القيد بسبب وفاة صاحب الشأن

تم محو/شطب    20200810، وفى تاريخ    10089محمد حسين عبدالفتاح زقزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 عتزاله التجارة نهائياالسجل  تم محو القيد ال

تم محو/شطب    20200812، وفى تاريخ    17200هانم محمد عبدالخالق ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 السجل  تم محو القيد العتزالها التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     20200813 ، وفى تاريخ   5230محمود مجاهد محمود عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 تم محو القيد العتزاله التجارة نهائيا



 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 محو/شطب السجل  تم    20200816، وفى تاريخ    19338هانى محمد زكى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 محو القيد العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    20200819، وفى تاريخ    15549ق قيده برقم : على محمد منصور على  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 6

 محو القيد العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     20200819، وفى تاريخ    9204البيومي حسن البيومي فوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 تم محو القيد العتزالة التجارة نهائيا

تم محو/شطب    20200819، وفى تاريخ    8052بدالستار عبدالحليم عبدالستار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ع   - 8

 السجل  تم محو القيد العتزاله التجارة نهائيا

تم تم محو/شطب السجل     20200819، وفى تاريخ    12851خالد السيد سالم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 محو القيد العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    20200819، وفى تاريخ    12851خالد السيد سالم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    20200824ريخ ، وفى تا   18937موفق كمال طه على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 محوالقيد العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    20200824، وفى تاريخ    5139السيد عبد العزيز على النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  تم محو القيد لترك التجارة بالفرع

تم    20200824، وفى تاريخ    15926،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   ضياء عبدالسالم حسانين عبدالعزيز   - 13

 محو/شطب السجل  تم محو القيد لوفاة صاحبه

تم محو/شطب    20200824، وفى تاريخ    16005احمد محفوظ محمد محفوظ نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 ئياالسجل  تم محو القيد العتزاله التجارة نها

تم محو/شطب    20200825، وفى تاريخ    11286نجالء محمد رمضان البلتاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  تم محو القيد العتزالها التجارة نهائيا

و/شطب السجل  تم مح   20200827، وفى تاريخ    18384اميره محمود السيد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 تم محو القيد العتزالها التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    20200830، وفى تاريخ    5406صبحه احمد محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 محو القيد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب    20200831، وفى تاريخ    12506رقم : سعد محمود السيد محمد سبع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 18

 السجل  تم محو هذا القيد العتزالة التجارة نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل رأس المال , تم   20200805وفي تاريخ ،   17641ابراهيم رأفت ابراهيم حسانين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

 جنيه   50000.000وصف التأشير:   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 ,   20200806وفي تاريخ ،   18942منى عبدالحى المحمدى عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

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

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     20200809وفي تاريخ ،   8974محمود السعيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

 جنيه   60000.000تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

يل رأس المال , وصف تم تعد  20200810وفي تاريخ ،   18774احمد فوزى محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200810وفي تاريخ ،   8656محمد مصطفي محمد رضوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     20200811وفي تاريخ ،   6264ن عبدهللا عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عثما -  6

 جنيه   50000.000تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

, وصف  تم تعديل رأس المال  20200811وفي تاريخ ،   9796مصطفي احمد احمد فرحات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200811وفي تاريخ ،   19460محمد زين العابدين الزغبى بركات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200812وفي تاريخ ،   8752لي محمد العجمي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم رحاب ع -  9

 جنيه   35000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعديل رأس  20200813وفي تاريخ ،   19077عطيه السيد عطيه موسى الديب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

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

تم تعديل رأس المال ,   20200816وفي تاريخ ،   19231الشربينى محمد الشربينى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

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

تم تعديل رأس   20200817وفي تاريخ ،   18530لسعيد محمد رضا السعيد محمد نافع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ا -  12

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

تعديل رأس المال , وصف  تم  20200817وفي تاريخ ،   12492سالم محمد عبدة حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200817وفي تاريخ ،   14002ضياء الدين محمد حسن السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

 جنيه   600000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200817وفي تاريخ ،   6311السيد محمود السيد محمد عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

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

تم تعديل رأس المال ,   20200818وفي تاريخ ،   6299هاني عثمان عبدالوهاب ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

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

تم تعديل رأس المال ,   20200818وفي تاريخ ،   17035عزت محمد ابراهيم مصطفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

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

تم تعديل رأس المال ,   20200818وفي تاريخ ،   16848محمود السعيد توفيق السعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

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

تم تعديل رأس المال ,   20200818خ ، وفي تاري  1155ايمن محمد عبدالقادر حجازي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

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



 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 رأس المال , وصف   20200818وفي تاريخ ،   19521نورا حامد محمد حامد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200819وفي تاريخ ،   10365حماده رجب عبدالرحمن سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

 جنيه   1250000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200819ي تاريخ ، وف  13728احمد احمد البدوى على النمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

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

تم تعديل رأس المال ,   20200819وفي تاريخ ،   12750محمد عوض البيومى سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

 جنيه   50000.000له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال ,   20200823وفي تاريخ ،   19562مراد محمد سمير عبدالعليم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

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

تم تعديل رأس المال ,   20200824وفي تاريخ ،   18637م السعيد محمد عبدالحى مصطفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  25

 جنيه   80000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200824وفي تاريخ ،   19011فتح هللا لتشكيل المعادن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

 جنيه   500000.000صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال ,   20200824وفي تاريخ ،   11877عالء عبداللطيف محمد زاهر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200825وفي تاريخ ،   17897م محمد حامد على متولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  28

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200826وفي تاريخ ،   1076سعد احمد سليمان ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

 جنيه   50000.000بح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال , وصف   20200826وفي تاريخ ،   1520علي مصطفي محمد عباس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

 جنيه   25000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   20200826وفي تاريخ ،   16434ه برقم محمد رمضان احمد النبوى عثمان نافع  تاجر فرد ،، سبق قيد -  31

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200826وفي تاريخ ،   7727تامر توفيق محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

 جنيه   6000000.000ال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال , وصف   20200827وفي تاريخ ،   13155محمد ثروت عباس محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200831وفي تاريخ ،   13423برقم  السعيد مصطفى خضر محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده -  34

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

تم تعديل رأس المال   20200831وفي تاريخ ،   3792رمضان عبد الحميد عبده عبد الرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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  20200804وفي تاريخ  19538توفيق محمد توفيق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

 ملك /  محمد توفيق عبدالسالم -ة المقاطع -الـتأشير:   ، عزبة عويلى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200804وفي تاريخ  19537منى عوض السباعى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 ملك / محمد محمود سيداحمد -الـتأشير:   ، ابوداود السباخ 

تم تعديل العنوان ,  20200804وفي تاريخ  19536برقم    سيف الدين ايمن عبدالستار عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  3

 ملك / وائل احمد يونس سليمان -برج االوائل  -تقسيم الياسمين  -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200804وفي تاريخ  19535كريمة جاد عبدالعال جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

 ملك / اسامة احمد ابراهيم محمد -ر:   ، برقين الـتأشي

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  19544امل عبدالغفار حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

 ملك / احمد عبدالعاطى ابراهيم اسماعيل -الـتأشير:   ، كفر غنام 

تم تعديل العنوان ,  20200805وفي تاريخ  19543اجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالمولى محمد هالل البسيونى ، ت -  6

 ملك /  عبدالمولى محمد هالل  -وصف الـتأشير:   ، الزريقى 

تم تعديل العنوان ,  20200805وفي تاريخ  19539محمد عبدالرازق عوض سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

 ملك /حسام عبدالفضيل شحاته-ساحة الغالل -سنبالوين وصف الـتأشير:   ، ال

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  19542محمد فتحى حسنى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

 ملك /سعاد عبدالبارى محمد الدسوقى-الـتأشير:   ، الحصاينة

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  5600قيده برقم     هدى احياء الدين محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق -  9

وعنهم )محمد وسالي وراندا عصام -ملك / ورثة الرحوم/ عصام الدين الشربيني محمد -المقاطعة  -الـتأشير:   ، تعدل الى /الحصوة 

 الدين الشربينى(

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  19545صفية احمد عقل الحسينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

 ملك / محمد احمد عقل الحسينى -شارع اليرموك  -الـتأشير:   ، تمى االمديد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200805وفي تاريخ  19541عزة نبوى ابوسريع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

 حمد شوقى حامد شعبانملك / ا -الـتأشير:   ، العزاوى 

تم تعديل العنوان ,  20200805وفي تاريخ  19540تامر السعيد محمود محمدالسعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

 ملك / طاهر السعيد محمود السعيد -ارض عبدالجليل  -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200806وفي تاريخ  19546برقم     احمد محمد حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  13

 ملك / مكاسب محمود على صبح -الـتأشير:   ، البيضا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200806وفي تاريخ  19547محمد على احمد عبد النبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 مد السيد الغرباوىملك / السيد مح -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم  20200809وفي تاريخ  11004تعدل االسم التجارى الى / البيطار لتجارة الحديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 ملك /سميرة محمود السعيد محمد-طريق كفر صقر-ش ترعة الحوال -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان ,  20200809وفي تاريخ  11004مد البيطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شريف متولي علي مح -  16

 ملك /سميرة محمود السعيد محمد-طريق كفر صقر-ش ترعة الحوال -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل  20200809وفي تاريخ  11004تعدل الى /البيطار لتشكيل وتصنيع المعادن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 ملك /سميرة محمود السعيد محمد-طريق كفر صقر-ش ترعة الحوال -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 



 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 ,  20200810وفي تاريخ  19548رضا مصطفى اسماعيل حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

 ملك /نعيمة احمد محمود القطرى-القالم وصف الـتأشير:   ، طوخ ا

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  19551محمد رضا عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 ملك /سماح محمد عبدالهادى-وصف الـتأشير:   ، برج النور العرب 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  19400يده برقم    محمود صالح محمد عبدالخالق ، تاجر فرد ،  سبق ق -  20

 ملك /صالح محمد عبدالخالق عطيه واحمد عبدالرازق محمد عبد الخالق-وصف الـتأشير:   ، تعدل الى / كفر االمير 

ل العنوان , وصف تم تعدي 20200810وفي تاريخ  19462بدوي محمد ابوالنجا ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

 ملك / بدوى محمد ابوالنجا ابو النجا-الـتأشير:   ، تعدل الى /  الحصاينة 

تم تعديل العنوان ,  20200810وفي تاريخ  19552عبدالرحمن سمير عبدالعظيم موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

 يم محمد الهادى السعيدملك /ابراه-االدارة التعليمية-وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200810وفي تاريخ  12510محمد غريب محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 ملك /  حمدى ابوالمعاطى رمضان -الـتأشير:   ، تعدل الى / العزاوى

تم تعديل العنوان , وصف  20200810ي تاريخ وف 19550حسن السيد حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 ملك /شعبان السيد حامد محمد-الـتأشير:   ، الحصاينة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200810وفي تاريخ  19549احمد على محمد الباز عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

 رملك / الفت محمود الباز عام -الـتأشير:   ، طنبول الكبرى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200811وفي تاريخ  12718صبرى على حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

رقم  - 05/02/2012تاريخ االفتتاح  -نوع التجارة / تجارة سيارات  -ملك / على حسن السيد  -الـتأشير:   ، العنوان / التمد الحجر 

 نالسنبالوي 12718قيدة فى السجل 

تم تعديل العنوان , وصف  20200811وفي تاريخ  12718صبرى على حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 ملك / عبدالعاطى على حسن السيد -الـتأشير:   ، التمد الحجر 

عنوان , وصف تم تعديل ال 20200811وفي تاريخ  12718صبرى على حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

-عن نشاط/تجارة اكسسوار سيارات-ملك/عبدالعاطى على حسن السيد-الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسي اخر بناحية/التمد الحجر

 السنبالوين 12718وقيد برقم تابع 2020/8/11بتاريخ 1284اودع برقم-جنيه مصري50000براس مال قدره

تم تعديل العنوان , وصف  20200812وفي تاريخ  19554،  سبق قيده برقم    فتحى العوضى فتحى العوضى ، تاجر فرد  -  29

 ملك / احمد فتحى شبانة -شارع اوالد طه  -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان ,  20200812وفي تاريخ  19553نجيب محمد مصطفى محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

 ملك / حامد محفوظ حامد حماد -، شبراهور وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  20200812وفي تاريخ  19555عبدالحميد محمد باز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

 ملك / عالء السيد محمد -الـتأشير:   ، شبراسندى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200812وفي تاريخ  19556رضا الشبراوى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

 ملك / عزت عبدالعاطى عبدالهادى -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  19560احمد عبدهللا ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

 ملك / ايمان عبدالقادر منصور -امام الكوبرى الجديد  -طريق كفر صقر  -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  19558حماده محمد احمد العباسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 ملك / امينة حمدى عبدالهادى شلبى -الـتأشير:   ، ديوالوسطى 



 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  20200813وفي تاريخ  19557سبق قيده برقم     محمد على محمد محمد ، تاجر فرد ،  -  35

 ملك / سحر احمد محمد على -الـتأشير:   ، غزالة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  19559بدرية رضا سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

 ك / محمود رمضان ابراهيممل -المقاطعة  -الـتأشير:   ، عزبة الحلو 

تم تعديل العنوان , وصف  20200813وفي تاريخ  19561احمد مجدى عبدالقادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

 ملك / مجدى عبدالقادر ابراهيم حسانين -الـتأشير:   ، كفر قنصوة 

تم تعديل العنوان ,  20200816وفي تاريخ  19562ه برقم    مراد محمد سمير عبدالعليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  38

 ملك /هانى عبدالرحمن على السيد-وصف الـتأشير:   ، شارع عبدالعزيز فودة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200816وفي تاريخ  18617حازم على محمد جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 ربيع محمد جبر الـتأشير:   ، قرقيره ملك/ثناء

تم تعديل العنوان , وصف  20200816وفي تاريخ  19563عبير محمود ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 ملك /محمد خالد السيد سالم-الـتأشير:   ، ابو داود السباخ 

تم تعديل العنوان ,  20200816تاريخ وفي  19231الشربينى محمد الشربينى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، تعدل الى تمى االمديد شارع المعاهده ملك/ رئيسه محمد السيد موسى

تم تعديل العنوان , وصف  20200816وفي تاريخ  19564اسامى بكر رمضان سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

 رمضان عقل رمضانالـتأشير:   ، شبراهورملك /اسماء 

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  5167فوزي محمد محمد محمد عرابي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

 ملك / فوزى محمد محمد محمد عرابى -مركز تمى االمديد  -الـتأشير:   ، تعدل / كفر االمير 

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  19565يده برقم    محمد احمد حسن متولى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  44

 ملك/فوزية فوزى حسين محمد-ارض عبدالجليل -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان ,  20200817وفي تاريخ  19566محمود عاشور جمعة حسين سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 ملك /عاشور جمعه حسين سيد-منشاة عزت وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200817وفي تاريخ  19567اسامة طلبه السيد العوضي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

 ملك /طلبه السيد العوضي حسن-طريق الزقازيق-وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  17558،  سبق قيده برقم    محمود محمد محمود مرزوق ، تاجر فرد  -  47

 ملك/محمد محمود محمد بغدادى -مركز السنبالوين  -الـتأشير:   ، تعدل الى/المقاطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200817وفي تاريخ  19568نشات محمود عقل قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

 ملك /ابو المجد محمد شحاته عبدالموجود-تأشير:   ، كفر طنبول القديم الـ

تم تعديل العنوان ,  20200818وفي تاريخ  19570احمد عثمان محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

 ملك / احمد عبداللطيف الهندى -وصف الـتأشير:   ، برهمتوش 

تم تعديل العنوان ,  20200818وفي تاريخ  19571لحى عبدالنبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصباح عبدالحميد عبدا -  50

 ملك /عاطف السيد اسماعيل احمد-ش/السيد اسماعيل-ارض الجمال -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل  20200818وفي تاريخ  19575عبدالمجيد عبدالقادر عبد المجيد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 ملك /عبدالقادر عبدالمجيد عبدالقادر-العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر سعد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  16848محمود السعيد توفيق السعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

 ملك / ايمان عوض على محمد -سنبالوين مركز ال -الـتأشير:   ، تعدل الى /المقاطعة 



 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 , وصف  20200818وفي تاريخ  19572السيد محمود عقل قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

 ملك /السيد على همام على-الـتأشير:   ، طنبول الكبرى

تم تعديل العنوان , وصف  20200818وفي تاريخ  19573عماد السعيد حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 ملك/ وفدية حسن احمد سالم-الـتأشير:   ، الخمسة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  19577هدير على حسن الدكش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

 ملك /عاطف نعمان زاهر محمد-الـتأشير:   ، ابو قراميط

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  19581محمود عمرو عباس غيوبة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

 ملك / محمد فتحى عبدالعظيم -طريق نوب طريف  -الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  14581احمد مصطفى عطيه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

 بملك / االحمدى فوزى حبيب -مركز السنبالوين  -الـتأشير:   ، تعدل الى/ التمد الحجر 

تم تعديل العنوان ,  20200819وفي تاريخ  19578اخالص نجاح عبدالعال عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

 اشرف ابراهيم على عبدالعزيزملك /-وصف الـتأشير:   ، منشاة السالم

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  19579محمد يسري محمد على حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 ملك /هناء عبده السيد طلبه -حى ابوفندى-الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان ,  20200819وفي تاريخ  19580برقم    مؤسسة شريف لالدوات الكهربية ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  60

 ملك /حازم مجدى حسن-عزبة صقر -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  19576هانى السيد سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 سينى عوض الحسينىملك / نورا الح -الـتأشير:   ، الزهايرة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200823وفي تاريخ  19583محمد متولى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

 ملك / عيد متولى محمد حسن -الـتأشير:   ، ديوالوسطى 

تم تعديل العنوان ,  20200823وفي تاريخ  19584سعاد حمدى زكريا ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

 ملك / احمد مصطفى عبدالعزيز -وصف الـتأشير:   ، كفر ميت غراب 

تم تعديل العنوان , وصف  20200823وفي تاريخ  19582فيفى عوض على البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

 ىملك / فيفى عوض على البغداد -تاج العز  -الـتأشير:   ، عزبة منصور 

تم تعديل العنوان ,  20200824وفي تاريخ  19594خالد عبودة السيد شبانه العوضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

 ملك /عبودة السيد شبانة العوضي-عزبة صقر-وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824 وفي تاريخ 19585عبدهللا سامى محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 ملك / هانى عبدالمجيد المرسى -الـتأشير:   ، تاج العز 

تم تعديل العنوان ,  20200824وفي تاريخ  19587رضا عبدالباسط القاسمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

 يمملك / ايمان صديق كامل ابراه -وصف الـتأشير:   ، منشأة الرضا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  19589محمود بسيونى محمد المهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

 ملك /فهمى حسن فهمى يسن-المعاهدة-الـتأشير:   ، السنبالوين 

عديل العنوان , وصف تم ت 20200824وفي تاريخ  19593احمد عرفة على موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

 ملك /احمد عرفة على موسي-الـتأشير:   ، الربع 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  19592تامر سليمان محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

 ملك /محمد عبدالهادى سليمان-الـتأشير:   ، العزاوى 



 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  20200824وفي تاريخ  19586اجر فرد ،  سبق قيده برقم    السيد رجب ابراهيم متولى ، ت -  71

 ملك / رجب ابراهيم متولى -تبع سبرا سندى  -الـتأشير:   ، منشأة رضا 

تم تعديل العنوان ,  20200824وفي تاريخ  19591محمود عبدالمقصود عطيه المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

 ملك /مصطفى محمود المتولى-ارض عبدالجليل -الـتأشير:   ، السنبالوين  وصف

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  19595محمود السيد رضوان رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 ملك /دعاء رفعت السعيد عبدالعال -الـتأشير:   ، منشاة الرضا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  19588البسطويسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد جمال رشاد  -  74

 ملك /جمال رشاد البطويسي عبدهللا-الـتأشير:   ، االورمان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200824وفي تاريخ  19590ابراهيم سعيد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

 الـتأشير:   ، السنبالوين اول طريق كفر صقر ملك/نبيل صادق ابراهيم المشد

تم تعديل العنوان ,  20200825وفي تاريخ  17397محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

 مود عيدالعزيزورثة / عبدالعزيز مح -ملك  -وصف الـتأشير:   ، تعدل الى / كفر طنبول الجديد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200825وفي تاريخ  19596احمد اكمل راغب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

 ملك / محمد صالح عبدالحافظ -شارع المحكمة  -الـتأشير:   ، تمى االمديد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200825في تاريخ و 19597اسامة احمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

 ملك / اسامة احمد ابراهيم محمد -الـتأشير:   ، برقين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200825وفي تاريخ  19599عادل عاطف انور على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

 ملك/ السيد محمد السيد -الـتأشير:   ، برج النور العرب 

تم تعديل العنوان ,  20200825وفي تاريخ  19600محمود خليل ابراهيم السيد الكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

 ملك /  خليل ابراهيم السيد الكرداوى -عزبة صقر  -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200825تاريخ وفي  19598ادهم ماجدى عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

 ملك / فردوس محمد عبدالرحمن حسن -الـتأشير:   ، الزهايرة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200826وفي تاريخ  19602خالد موسي علي موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

 بدالحافظ اسماعيلملك / محمد صالح ع-شارع المحكمة -الـتأشير:   ، تمى االمديد 

تم تعديل العنوان , وصف  20200826وفي تاريخ  19605شعبان فرج احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

 ملك /شعبان فرج احمد فرج-عزبة الحريرى-الـتأشير:   ، صدقا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200826ريخ وفي تا 19606عبدالقادر يونس عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

 ملك /عبدالقادر يونس عبدهللا السيد-ش / المالكى -الـتأشير:   ، صدقا 

تم تعديل العنوان , وصف  20200826وفي تاريخ  19601محمود السيد موسي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 راهيم الحنفىملك/ رضا محمود اب-الـتأشير:   ، ديو الوسطى 

تم تعديل العنوان  20200826وفي تاريخ  16434محمد رمضان احمد النبوى عثمان نافع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

 ملك/ زينب بهلول شبانه-ش/عثمان سليط-البرجاس-, وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /السنبالوين 

تم تعديل العنوان ,  20200826وفي تاريخ  19603،  سبق قيده برقم     هانى جمال كمال المتولى السيد ، تاجر فرد -  87

 ملك / فايزة المتولى عبدالقادر المتولى -وصف الـتأشير:   ، تاج العز 

تم تعديل العنوان ,  20200826وفي تاريخ  19608محمد مصطفي الشربيني مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

 ملك / مصطفى السيد على-ش/ هشام المسيري  -حى السالم -تمى االمديد وصف الـتأشير:   ،



 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 العنوان , وصف  20200826وفي تاريخ  19604تيسير راضي احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

 ملك/ عمرو السيد ابوفراج على -الـتأشير:   ، منشية صبري ابوعلم

تم تعديل العنوان , وصف  20200826وفي تاريخ  19607يد غزى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد السيد السيد الس -  90

 ملك /سعاد حافظ محمد رمضان-المجمع االسالمى -الـتأشير:   ، تمى االمديد

, وصف تم تعديل العنوان  20200827وفي تاريخ  19611منال مصطفى قاعود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 ملك / جمال محمد حسنين محمد-الـتأشير:   ، العرب 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  19612على هانى السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

 ملك /موسي محمد فرج موسي-الـتأشير:   ، شبراهور 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  16466برقم    صالح احمد حمدان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  93

 بملك / احمد محمد يوسف حسن -مركز السنبالوين  -الـتأشير:   ، تعدل الى /الحجايزه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  19610امنية رجب احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

 ملك / رضا الشافعى السيد -، البيضا  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  20200827وفي تاريخ  19609سعد عبدالباسط سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

 الـتأشير:   ، ابو داود السباخ ملك/ عبدالباسط سعد احمد

تم تعديل العنوان ,  20200830وفي تاريخ  19614قم    احمد عادل حسن محمد البيطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  96

 ملك /محمد عادل حسن محمد-بجوار التدريب المهنى -ش / عبدالمنعم -وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200830وفي تاريخ  19618مروة همام بدران همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 ملك / السيد المتولى محمد المتولى -، تمى االمديد    الـتأشير:

تم تعديل العنوان ,  20200830وفي تاريخ  19613محمد صالح محمود عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

 ملك /صالح محمود عبدالسالم مفتاح -وصف الـتأشير:   ، الميهى 

تم تعديل العنوان ,  20200830وفي تاريخ  19617ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد السيد محمود عبدالمطلب ، تاج -  99

 ملك / السيد محمود عبدالمطلب-وصف الـتأشير:   ، الحصاينة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200830وفي تاريخ  19615حسن هشام حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

 ملك / هشام حسن محمود بدوى-الـتأشير:   ، شبراقبالة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200830وفي تاريخ  19616محمود محمد عيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

 ملك / محمد عيد احمد السيد-الـتأشير:   ، التمد الحجر 

تم تعديل العنوان , وصف  20200831اريخ وفي ت 13423السعيد مصطفى خضر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

 ملك / السيد مصطفى خضر محمد -مركز تمى االمديد  -الـتأشير:   ، تعدل الى / صدقا 

تم تعديل العنوان  20200831وفي تاريخ  19620احمد صالح المغاوري حسين عرفات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

 ملك / بليغ احمد عبدالسالم-ش / محمد حسين )السينما القديمة(-, وصف الـتأشير:   ، السنبالوين 

تم تعديل العنوان , وصف  20200831وفي تاريخ  19619محمد ادريس طه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

 ملك / عبدالفتاح حسن عبدالمجيد سالم -الـتأشير:   ، كفر عزام 

تم تعديل العنوان ,  20200831وفي تاريخ  19621د عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالء الدين السيد احم -  105

 ملك / نادية رمضان عبدالحميد محمد -وصف الـتأشير:   ، كفرغنام 

ـتأشير:   تم تعديل العنوان , وصف ال 20200831وفي تاريخ  6264عثمان عبدهللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

 ملك / قدرية عبدالخالق سيداحمد ابراهيم -مركز تمى االمديد  -، ابوداود السياخ 



 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 العنوان , وصف  20200831وفي تاريخ  19622صبحى سالمة هالل غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

 صطفى ابراهيم غالىملك / محمد ابراهيم م -المنشية الجديدة-الـتأشير:   ، السنبالوين 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف 20200804وفي تاريخ  17779محمد السيد سيد احمد عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  قصر النشاط /جرش الحبوب

تم تعديل النشاط , وصف 20200805وفي تاريخ  19195مى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد رمضان السيد البيو -  2

 التأشير:  تعدل الى / مخزن لتجارة ادوات صحية

تم تعديل النشاط , وصف 20200805وفي تاريخ  6299هاني عثمان عبدالوهاب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 ج اكواب ورقية وتشكيلهاالتأشير:  تعدل الى /انتا

تم تعديل النشاط , وصف 20200806وفي تاريخ  16494مصطفى حمدى حفنى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  يضاف على النشاط / توريدات عامة " فيماعدا مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر مستلزماتة ودون توريد العمال "

تم تعديل النشاط 20200809وفي تاريخ  11004لبيطار لتشكيل وتصنيع المعادن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   تعدل الى /ا -  5

 , وصف التأشير:  تعدل الى / ورشة تشكيل وتصنيع معادن

تم تعديل 20200809وفي تاريخ  11004تعدل االسم التجارى الى / البيطار لتجارة الحديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 النشاط , وصف التأشير:  تعدل الى / ورشة تشكيل وتصنيع معادن

تم تعديل النشاط , وصف 20200809وفي تاريخ  11004شريف متولي علي محمد البيطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير:  تعدل الى / ورشة تشكيل وتصنيع معادن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200811وفي تاريخ  17382،  سبق قيده برقم   احمد حسن احمد محمد ، تاجر فرد  -  8

 تعدل الى /صيانة وتركيب مصاعد

تم تعديل النشاط , وصف 20200812وفي تاريخ  15278وليد كمال متولى عبدالباقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  تعدل الى / تدوير بالستيك خرازة

تم تعديل النشاط , 20200813وفي تاريخ  16030محسن فتحى محمود السعيد فضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير:  يضاف/تجارة قطع غيار توك توك

تم تعديل النشاط , وصف 20200813وفي تاريخ  17155ماهر عبدالستار احمد المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 شير:  يضاف الى النشاط / تجارة مواد بناءالتأ

تم تعديل النشاط , وصف 20200817وفي تاريخ  6311السيد محمود السيد محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200817وفي تاريخ  12492د ،  سبق قيده برقم   سالم محمد عبدة حسن ، تاجر فر -  13

 تعدل الى/ مصنع بالستك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200817وفي تاريخ  11159احمد ابراهيم احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 ن الطباعة "تعدل الى / تجارة مواد التعبئة والتغليف " دو



 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 النشاط , وصف 20200818وفي تاريخ  1155ايمن محمد عبدالقادر حجازي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  حذف االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200819وفي تاريخ  19241عرابى لتشيكل المعادن استانلس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 تأشير:  تعدل الى /تشكيل وتصنيع معادنال

تم تعديل النشاط , وصف 20200824وفي تاريخ  11877عالء عبداللطيف محمد زاهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

رات (فى حدود القوانين والقرا 6من المجموعة  36والفقرة 19التأشير:  يضاف الى النشاط /استيراد وتصدير) فيما عدا المجموعة 

 المنظمة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200825وفي تاريخ  9190عزه فتحي السيد ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 تعديل النشاط الى / بيع حبوب واعالف غذاء حيوان

تم تعديل النشاط , 20200826 وفي تاريخ 16434محمد رمضان احمد النبوى عثمان نافع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير:  تعدل الى / تجارة مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , وصف 20200827وفي تاريخ  13155محمد ثروت عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

فى حدود القوانين والقرارات  6من المجموعة  36الفقرة  19اعدا المجموعة التأشير:  يضاف الى النشاط / استيراد وتصدير ) فيم

 المنظمة لذلك (

تم تعديل النشاط , وصف 20200831وفي تاريخ  13423السعيد مصطفى خضر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  تعدل الى / حظيرة مواشى حالبة

 ــــــــــــــــــــــ    

 وع الشركة  ن  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , 20200805وفي تاريخ  19539محمد عبدالرازق عوض سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , تم تعدي20200812وفي تاريخ  19554فتحى العوضى فتحى العوضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200818وفي تاريخ  19571مصباح عبدالحميد عبدالحى عبدالنبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

وع الشركة , وصف تم تعديل ن20200824وفي تاريخ  19586السيد رجب ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200826وفي تاريخ  19604تيسير راضي احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200831وفي تاريخ  19620احمد صالح المغاوري حسين عرفات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200805وفي تاريخ  19543احمد عبدالمولى محمد هالل البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 , 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

ركة , تم تعديل نوع الش20200810وفي تاريخ  19552عبدالرحمن سمير عبدالعظيم موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 20200818وفي تاريخ  19575عبدالمجيد عبدالقادر عبد المجيد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 الشركة , وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , تم تعدي20200823وفي تاريخ  19584سعاد حمدى زكريا ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200826وفي تاريخ  19607محمد السيد السيد السيد غزى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 وصف التأشير: خاص

ة , وصف تم تعديل نوع الشرك20200830وفي تاريخ  19616محمود محمد عيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 20200804وفي تاريخ  19536سيف الدين ايمن عبدالستار عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 الشركة , وصف التأشير: خاص

الشركة , تم تعديل نوع 20200813وفي تاريخ  19561احمد مجدى عبدالقادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200817وفي تاريخ  19568نشات محمود عقل قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

ف تم تعديل نوع الشركة , وص20200824وفي تاريخ  19590ابراهيم سعيد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200805وفي تاريخ  19544امل عبدالغفار حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  19551محمد رضا عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 20200817وفي تاريخ  19567اسامة طلبه السيد العوضي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19591محمود عبدالمقصود عطيه المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 20200826وفي تاريخ  19608محمد مصطفي الشربيني مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200830وفي تاريخ  19615حسن هشام حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200805وفي تاريخ  19542محمد فتحى حسنى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200812وفي تاريخ  19553نجيب محمد مصطفى محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200812وفي تاريخ  19555مد باز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالحميد مح -  25

 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 , 20200818وفي تاريخ  19570احمد عثمان محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19588طويسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خالد جمال رشاد البس -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200826وفي تاريخ  19603هانى جمال كمال المتولى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200804وفي تاريخ  19535، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   كريمة جاد عبدالعال جاد  -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200806وفي تاريخ  19547محمد على احمد عبد النبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  19548فرد ،  سبق قيده برقم   رضا مصطفى اسماعيل حسب هللا ، تاجر  -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200816وفي تاريخ  19563عبير محمود ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19595قيده برقم    محمود السيد رضوان رضوان ، تاجر فرد ،  سبق -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  19611منال مصطفى قاعود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  19612على هانى السعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200810وفي تاريخ  19550حسن السيد حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816اريخ وفي ت 19562مراد محمد سمير عبدالعليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200825وفي تاريخ  19596احمد اكمل راغب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف ت20200825وفي تاريخ  19597اسامة احمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200827وفي تاريخ  19610امنية رجب احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 وصف التأشير: خاص

ع الشركة , وصف تم تعديل نو20200805وفي تاريخ  19541عزة نبوى ابوسريع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200812وفي تاريخ  19556رضا الشبراوى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

ف تم تعديل نوع الشركة , وص20200818وفي تاريخ  19573عماد السعيد حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19589محمود بسيونى محمد المهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200826وفي تاريخ  19605شعبان فرج احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200830وفي تاريخ  19618مروة همام بدران همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200831وفي تاريخ  19622صبحى سالمة هالل غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200819وفي تاريخ  19576د سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هانى السي -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200823وفي تاريخ  19583محمد متولى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200830وفي تاريخ  19617، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد السيد محمود عبدالمطلب -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200805وفي تاريخ  19545صفية احمد عقل الحسينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200810وفي تاريخ  19549،  سبق قيده برقم    احمد على محمد الباز عامر ، تاجر فرد -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200819وفي تاريخ  19577هدير على حسن الدكش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19587يده برقم   رضا عبدالباسط القاسمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200827وفي تاريخ  19609سعد عبدالباسط سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200830وفي تاريخ  19614   احمد عادل حسن محمد البيطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200805وفي تاريخ  19540تامر السعيد محمود محمدالسعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200813في تاريخ و 19557محمد على محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200818وفي تاريخ  19572السيد محمود عقل قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200831وفي تاريخ  19619محمد ادريس طه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200831وفي تاريخ  19621عالء الدين السيد احمد عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 , وصف التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , 20200804وفي تاريخ  19538توفيق محمد توفيق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200813وفي تاريخ  19559بدرية رضا سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 التأشير: خاص

م تعديل نوع ت20200817وفي تاريخ  19566محمود عاشور جمعة حسين سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200824وفي تاريخ  19592تامر سليمان محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 التأشير: خاص

ركة , وصف تم تعديل نوع الش20200825وفي تاريخ  19599عادل عاطف انور على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200826وفي تاريخ  19601محمود السيد موسي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200817وفي تاريخ  19565محمد احمد حسن متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 أشير: خاصالت

تم تعديل نوع الشركة , 20200819وفي تاريخ  19579محمد يسري محمد على حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200819وفي تاريخ  19580مؤسسة شريف لالدوات الكهربية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 20200830وفي تاريخ  19613محمد صالح محمود عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200816وفي تاريخ  19564اسامى بكر رمضان سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200819وفي تاريخ  19581محمود عمرو عباس غيوبة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  73

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200823وفي تاريخ  19582فيفى عوض على البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200824وفي تاريخ  19594لسيد شبانه العوضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خالد عبودة ا -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200804وفي تاريخ  19537منى عوض السباعى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200813وفي تاريخ  19560م الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عبدهللا ابراهي -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200819وفي تاريخ  19578اخالص نجاح عبدالعال عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200824وفي تاريخ  19585لى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدهللا سامى محمد ع -  79

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , 20200825وفي تاريخ  19598ادهم ماجدى عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200826وفي تاريخ  19602سبق قيده برقم   خالد موسي علي موسي ، تاجر فرد ،   -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200806وفي تاريخ  19546احمد محمد حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200811وفي تاريخ  12718صبرى على حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200813وفي تاريخ  19558حماده محمد احمد العباسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200824وفي تاريخ  19593احمد عرفة على موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 20200825وفي تاريخ  19600محمود خليل ابراهيم السيد الكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 20200826يخ وفي تار 19606عبدالقادر يونس عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 وصف التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الشروق النتاج االكواب الورقية وتشكيلها   6299يدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المق20200805،  فى تاريخ :   -  1

الى: تعدل الى /البيطار لتشكيل وتصنيع  11004تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200809،  فى تاريخ :   -  2

 المعادن  

 الى: االدريس لتصنيع منتجات االلبان   18749تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200810،  فى تاريخ :   -  3

 الى: االدريس لتصنيع منتجات االلبان   18749تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200810،  فى تاريخ :   -  4

 الى: العهد   19231تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200816،  فى تاريخ :   -  5

 الى: مؤسسة المدينة المنورة للمقاوالت العامة   19521تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200818ريخ : ،  فى تا  -  6

 الى: تعدلت الى/العربية داى تكس للدهانات   14581تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200819،  فى تاريخ :   -  7



 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

 الى: نماء للمقاوالت والتشطيبات   19540التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  تم20200823،  فى تاريخ :   -  8

الى: تعدل الى / طارق عبدالنبى صالح  15662تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200830،  فى تاريخ :   -  9

 الشواف  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العقود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى    10878ورثه متولي بيطار ) شريف متولي علي محمد البيطار وشركاه (  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

 قاتهستحتم محو/شطب السجل  تم محو القيد لفض الشركة بعد االنتهاء من تصفيتها واخذ كل شريك كافة م   20200809تاريخ 

تم محو/شطب    20200810، وفى تاريخ    14843احمد عبدالرازق حلمى وشريكة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

 السجل  تم محو القيد لفض الشركة بعد االنتهاء من تصفيتها نهائيا واخذ كل شريك كافة مستحقاته

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    



 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

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ى حدود ئية فشركه فوزيه محمد الشحات خليل وشريكها ، شركة تضامن  تعدل الى / التصدير والتعبئة والتوزيع للمواد الغذا -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 20200804وفي تاريخ  9182القوانين والقرارات المنظمة لذلك ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العقود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ف متولي علي محمد البيطار وشركاه (  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ : ورثه متولي بيطار ) شري -  1

 10878برقم       20200809

 14843برقم       20200810احمد عبدالرازق حلمى وشريكة  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14552برقم       20200804، تاريخ :  1221  2020/06/16-هند احمد السيد محمد  ج -  1

 7231برقم       20200804، تاريخ :  1222  2017/06/08-احمد اسماعيل محمد  ج -  2

 8974برقم       20200805، تاريخ :  1234  2019/12/06 -محمود السعيد احمد  ج  -  3

 10809برقم       20200805، تاريخ :  12235  2018/08/14 -محمد ضياء حسين محمود زيدان  ج  -  4

 10502برقم       20200805، تاريخ :  1232  2018/06/05 -احمد علي ابوالعنين علي  ج  -  5

 5702برقم       20200806، تاريخ :  1245  2020/07/08-عبد الناصر علي عبد الهادي قناوي  ج -  6

 12518برقم       20200806، تاريخ :  1241  2016/09/08 -عبدالحميد محمد على مصبح  ج  -  7

 14581برقم       20200806، تاريخ :  1250  2020/07/05 -احمد مصطفى عطيه مصطفى  ج  -  8

 9190برقم       20200806، تاريخ :  1327  2020/05/14-عزه فتحي السيد ابوزيد  ج -  9

 14324برقم       20200806، تاريخ :  1243  2020/02/19-ابراهيم عبدالحق عبدالحميد احمد  ج -  10

 3299م   برق    20200806، تاريخ :  1246  2003/06/01 -محمود محمد اسماعيل الحنفي  ج  -  11

 3299برقم       20200806، تاريخ :  1247  2008/06/01 -محمود محمد اسماعيل الحنفي  ج  -  12

 3299برقم       20200806، تاريخ :  1248  2013/06/01 -محمود محمد اسماعيل الحنفي  ج  -  13

 3299برقم       20200806، تاريخ :  1249  2018/06/01 -محمود محمد اسماعيل الحنفي  ج  -  14



 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

 14055برقم       20200809، تاريخ :  1259  2019/09/15-عبدالهادى عبدالجليل عبدالرحمن  ج -  15

 14320برقم       20200809، تاريخ :  1257  2020/02/18 -احمد سالم عمر السيد العزب  ج  -  16

 9566برقم       20200809، تاريخ :  1255  2016/03/05 -السيد طلبه متولي فضل  ج  -  17

 5314برقم       20200809، تاريخ :  1258  2020/02/20-محمد وهبه عبده رمضان  ج -  18

 11431برقم       20200809، تاريخ :  1252  2019/12/01-فوزى حسن احمد فرج المتولى  ج -  19

 9796برقم       20200809، تاريخ :  1253  2011/07/31-مصطفي احمد احمد فرحات  ج -  20

 9796برقم       20200809، تاريخ :  1254  2016/07/31-مصطفي احمد احمد فرحات  ج -  21

 11213برقم       20200810، تاريخ :  1262  2019/06/16-وليد جودة شاهين محمد  ج -  22

 11316برقم       20200810، تاريخ :  1268  2014/08/18-محمود متولى عبدالعظيم ابراهيم  ج -  23

 11316برقم       20200810، تاريخ :  1269  2019/08/18-محمود متولى عبدالعظيم ابراهيم  ج -  24

 11853برقم       20200810، تاريخ :  1275  2020/06/01 -حمادة سمير عبدالفتاح محمود سالم  ج  -  25

 8656برقم       20200810يخ : ، تار 1278  2014/05/24-محمد مصطفي محمد رضوان  ج -  26

 8656برقم       20200810، تاريخ :  1279  2019/05/24 -محمد مصطفي محمد رضوان  ج  -  27

 10089برقم       20200810، تاريخ :  1271  2012/01/24-محمد حسين عبدالفتاح زقزوق  ج -  28

 10089برقم       20200810ريخ : ، تا 1272  2017/01/25-محمد حسين عبدالفتاح زقزوق  ج -  29

 2335برقم       20200811، تاريخ :  1288  2006/12/4-طه فتحي طه  ج -  30

 2335برقم       20200811، تاريخ :  1289  2011/12/4-طه فتحي طه  ج -  31

 2335برقم       20200811، تاريخ :  1290  2016/12/4-طه فتحي طه  ج -  32

 14468برقم       20200811، تاريخ :  1282  2020/05/10-الشهاوى على الشهاوى  ج محمد جابر -  33

 6264برقم       20200811، تاريخ :  1291  20006/03/14 -عثمان عبدهللا عثمان  ج  -  34

 6264برقم       20200811، تاريخ :  1292  2011/03/14 -عثمان عبدهللا عثمان  ج  -  35

 6264برقم       20200811، تاريخ :  1293  2016/03/14 -هللا عثمان  ج عثمان عبد -  36

 5533برقم       20200812، تاريخ :  1304  2010/04/26-وائل محمد عبد الفتاح خطاب  ج -  37

 5533برقم       20200812، تاريخ :  1305  2015/04/26-وائل محمد عبد الفتاح خطاب  ج -  38

 5533برقم       20200812، تاريخ :  1306  2020/04/26-بد الفتاح خطاب  جوائل محمد ع -  39

 5167برقم       20200812، تاريخ :  1295  2020/06/02 -فوزي محمد محمد محمد عرابي  ج  -  40

 8752برقم       20200812، تاريخ :  1297  2019/07/25 -رحاب علي محمد العجمي  ج  -  41

 13215برقم       20200812، تاريخ :  1303  2017/12/05 -حسن حسانين  ج  راضى السيد -  42



 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

 14633برقم       20200812، تاريخ :  1307  2020/08/05 -نعيمه حسانين حسن حسانين  ج  -  43

 5230برقم       20200813، تاريخ :  1319  2005/01/23-محمود مجاهد محمود عطيه  ج -  44

 5230برقم       20200813، تاريخ :  1320  2010/01/23-محمود عطيه  ج محمود مجاهد -  45

 5230برقم       20200813، تاريخ :  1321  2015/01/23-محمود مجاهد محمود عطيه  ج -  46

 5230برقم       20200813، تاريخ :  1322  2020/01/23-محمود مجاهد محمود عطيه  ج -  47

 8217برقم       20200813، تاريخ :  1312  2018/11/22-عطيه  جمحمد الشحات عماره  -  48

 8217برقم       20200813، تاريخ :  1312  2018/11/22-تعديل الى / صيدلية محمد الشحات عماره الجديده  ج -  49

 10666برقم       20200813، تاريخ :  1315  2018/04/24-ايمن عبدهللا حسين علي  ج -  50

 10666برقم       20200813، تاريخ :  1316  2018/04/22-ن عبدهللا حسين علي  جايم -  51

 4540برقم       20200816، تاريخ :  1331  2019/05/05-السيد ثروت صادق البسيوني  ج -  52

 9175برقم       20200816، تاريخ :  1326  2020/05/03 -ناديه محمود عثمان امين  ج  -  53

 11521برقم       20200816، تاريخ :  1330  2020/01/18-عبدهللا توفيق عبدهللا المهدى  جتوفيق  -  54

 12529برقم       20200816، تاريخ :  1328  2016/09/15-هانى محمد عوض البدراوى  ج -  55

 9086برقم       20200817، تاريخ :  1336  2020/02/20-هدي زكريا محمود نبيه  ج -  56

 11159برقم       20200817، تاريخ :  1333  2019/05/06 -حمد ابراهيم احمد جاد  ج ا -  57

 6311برقم       20200817، تاريخ :  1340  2006/3/31-السيد محمود السيد محمد عبده  ج -  58

 6311برقم       20200817، تاريخ :  1341  2011/3/31-السيد محمود السيد محمد عبده  ج -  59

 6311برقم       20200817، تاريخ :  1342  2016/3/31-السيد محمود السيد محمد عبده  ج -  60

 1155برقم       20200818، تاريخ :  1360  2020/04/10 -ايمن محمد عبدالقادر حجازي  ج  -  61

 8052برقم       20200819، تاريخ :  1365  2018/9/15-عبدالستار عبدالحليم عبدالستار  ج -  62

 9204برقم       20200819، تاريخ :  1376  2015/05/25 -البيومي حسن البيومي فوده  ج  -  63

 9204برقم       20200819، تاريخ :  1377  2020/05/25 -البيومي حسن البيومي فوده  ج  -  64

 11823 برقم      20200819، تاريخ :  1375  2020/5/20-طارق كساب عبدالرازق محمد  ج -  65

 12851برقم       20200819، تاريخ :  1363  2017/4/1-خالد السيد سالم سالم  ج -  66

 11538برقم       20200819، تاريخ :  1369  2020/1/24-محمد محمد حسن الفرة  ج -  67

 167برقم       20200823، تاريخ :  1385  2020/05/17-فوزي علي السيد سيد احمد  ج -  68

 13299برقم       20200823، تاريخ :  1387  2018/01/14 -محمد الشبراوى السيد عطا  ج  -  69

 11079برقم       20200823، تاريخ :  1386  2019/03/17-الشبراوى عبدالجواد عبدالمعطى محمد  ج -  70



 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

 13000برقم       20200823، تاريخ :  1383  2017/07/11-سمير ناجى سمير ابراهيم  ج -  71

 5139برقم       20200824، تاريخ :  1393  2004/12/01 -السيد عبد العزيز على النجار  ج  -  72

 5139برقم       20200824، تاريخ :  1394  2009/12/01 -السيد عبد العزيز على النجار  ج  -  73

 5139برقم       20200824، تاريخ :  1395  2014/12/01 -السيد عبد العزيز على النجار  ج  -  74

 5139برقم       20200824، تاريخ :  1396  2019/12/01 -السيد عبد العزيز على النجار  ج  -  75

 11877برقم       20200824، تاريخ :  1398  2020/6/14-عالء عبداللطيف محمد زاهر  ج -  76

 14236برقم       20200824خ : ، تاري 1400  2020/01/01 -محمد عبدالرازق ابراهيم محمود  ج  -  77

 5354برقم       20200825، تاريخ :  1420  2005/03/01 -عصام عبد هللا علي ابراهيم االتربي  ج  -  78

 5354برقم       20200825، تاريخ :  1421  2010/03/01 -عصام عبد هللا علي ابراهيم االتربي  ج  -  79

 5354برقم       20200825، تاريخ :  1422  2015/03/01 -تربي  ج عصام عبد هللا علي ابراهيم اال -  80

 5354برقم       20200825، تاريخ :  1423  2020/03/01 -عصام عبد هللا علي ابراهيم االتربي  ج  -  81

 12319برقم       20200825، تاريخ :  1409  2017/11/26-الهوارى لتجارة سيارات النقل والمقطورات  ج -  82

 11286برقم       20200825، تاريخ :  1410  2019/07/29 -نجالء محمد رمضان البلتاجى  ج  -  83

 14473برقم       20200825، تاريخ :  1411  2020/05/11 -احمد طه ابراهيم كرم ابراهيم  ج  -  84

 1520برقم       20200826، تاريخ :  1430  2016/11/17-علي مصطفي محمد عباس  ج -  85

 10729برقم       20200827، تاريخ :  1439  2018/6/18-عبدالفتاح احمد حسن عبدالعال  ج -  86

 11871برقم       20200827، تاريخ :  1441  2020/6/13-مزايا ابراهيم عليوة ابراهيم  ج -  87

 5406برقم       20200830، تاريخ :  1450  2005/03/12-صبحه احمد محمد احمد  ج -  88

 5406برقم       20200830، تاريخ :  1451  2010/03/12-صبحه احمد محمد احمد  ج -  89

 5406برقم       20200830، تاريخ :  1452  2015/03/12-صبحه احمد محمد احمد  ج -  90

 5406برقم       20200830، تاريخ :  1453  2020/03/12-صبحه احمد محمد احمد  ج -  91

 9286برقم       20200830، تاريخ :  1456  2020/08/02-الدسوقي عوض رمضان  جايمن  -  92

 14126برقم       20200830، تاريخ :  1448  2019/11/06-محيى الدين ابراهيم محمد ابراهيم  ج -  93

 13689برقم       20200830، تاريخ :  1460  2020/4/22-سحر مصطفى محمد كساب  ج -  94

 13689برقم       20200830، تاريخ :  1459  2018/11/10-صطفى محمد كساب  جسحر م -  95

 12506برقم       20200831، تاريخ :  1461  2016/08/28-سعد محمود السيد محمد سبع  ج -  96

 6011برقم       20200831، تاريخ :  1471  2015/11/8 -احمد السعيد احمد بدوي  ج  -  97

 13423برقم       20200831، تاريخ :  1473  2018/04/01 -ى خضر محمد  ج السعيد مصطف -  98



 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

 2656برقم       20200831، تاريخ :  1464  2002/09/15 -عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالحليم سلو  ج  -  99

 2656برقم       20200831، تاريخ :  1465  2007/09/15 -عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالحليم سلو  ج  -  100

 2656برقم       20200831، تاريخ :  1466  2012/09/15 -عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالحليم سلو  ج  -  101

 2656برقم       20200831، تاريخ :  1467  2017/09/15 -عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالحليم سلو  ج  -  102

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 9182برقم       20200804، تاريخ :  1219  2020/05/04 -شركه فوزيه محمد الشحات خليل وشريكها  ج  -  1

 12840برقم       20200824، تاريخ :  1403  2017/3/27-الجمعية التعاونية االنتاجية لالدوية والمستلزمات الطبية  ج -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 



 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

 

 


