
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أغسطس شهررشيد  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

  نوع الشركة. 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 9644 برقم 20200823 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى احمد العزيز عبد محروس محمد -  1

 جادو محمد شحاته رمضان حنان/ بملك المقتدر شارع:  بجهة ، مالبس تطريز

 عن 9629 برقم 20200813 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جهل ابو مصطفى حسن محمد محمد -  2

 جهل ابو حسين محمد هاله/ ملك الصرف بابور شارع:  بجهة ، وخضار فاكهه حفظ ثالجه

 عن 9652 برقم 20200827 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البصيلى العزيز عبد محمد العزيز عبد -  3

 البصيلى العزيز عبد محمد/ ملك 3 عمر سيدى:  بجهة ، بقاله

 بجهة ، بقاله عن 9622 برقم 20200812 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوشى محمود احمد محمود -  4

 الحوشى سليمان محمود احمد/ ملك شلتوت شارع: 

:  بجهة ، بقاله عن 9626 برقم 20200812 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طيلون محمد محمد سعيد -  5

 طيلون محمد محمد/ ملك البحر شارع - غريب صديق بير

 عن 9647 برقم 20200824 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجحش محمد الباسط عبد سعيد حماده -  6

 الجحش محمد الباسط عبد سعيد/ ملك 1 قريه:  بجهة ، نسيج مصنع

 ، طوب مصنع عن 9614 برقم 20200804 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهيم رفعت ماجد -  7

 بكر ابراهيم رفعت ماجد/ ملك - الساحلى الدولى الطريق:  بجهة

:  بجهة ، مقهى عن 9641 برقم 20200819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد مصطفى احمد -  8

 نافع عبده محمد مصطفى/ ملك المحكمه بجوار البحر شارع

 مالبس تجاره عن 9653 برقم 20200827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمود سماح -  9

 المقصود عبد صالح اسامه/ ملك العمومى السوق من من متفرع الجندى حاره:  بجهة ، جاهزه

 تأجير مكتب عن 9619 برقم 20200805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقبى مسعد على ابراهيم -  10

 العقبى مسعد على/ ملك الطوبيه:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 9624 برقم 20200812 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون محمد الغنى عبد معزوزه -  11

 صالح على محمد محمود/ ملك جوهر القائد شارع:  بجهة ، اخشاب

 وبيع صيانه عن 9613 برقم 20200804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد فتحى احمد حسان -  12

 محمد محمد هدوة/ ملك النصر مدرسه شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 بجهة ، بقاله عن 9648 برقم 20200825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل الونيس عبد سعد ايمن -  13

 صوبع سعيد الحليم عبد هللا عبد/ ملك ادفينا: 

 رخام ورشه عن 9628 برقم 20200813 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغمراوى رشاد محمد وليد -  14

 المسدى محمد ابراهيم سمر/ ملك - األسالم نور شارع:  بجهة ،

 ، فسخانى عن 9633 برقم 20200818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السفاريتى على صامع محمد -  15

 السفاريتى حسن على عصام/ ملك البحر شارع:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توريدات عن 9654 برقم 20200830 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكر عباس محمد جمعه محمد -  16

 جمعه/ ملك قاسم على محمد شارع:  بجهة ، وحدايد نجاره وادوات بناء ومواد زراعيه ومواد المكتبيه واألدوات الكهربائيه األجهزه

 عكر عباس محمد

 طوب مصنع عن 9615 برقم 20200804 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهيم رفعت محمد -  17

 بكر ابراهيم رفعت محمد/ ملك - الساحلى الدولى الطريق:  بجهة ،

 لحفظ ثالجه عن 9630 برقم 20200813 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديبانى محمد محمود سعاد -  18

 بكر ابو سعد شحاته محمد/ ملك الدمياطى منطقه الحلوانى شارع:  بجهة ، والفاكهه الخضار

 تشكيل عن 9634 برقم 20200818 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف زكى جمعه كامل -  19

 العقده ابراهيم النبى عبد ابراهيم/ ملك - اللواء ارض:  بجهة ، خفيف بالستيك

 سوبر عن 9637 برقم 20200818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشره حسين الدين عماد عبير -  20

 قاسم العزيز عبد محمد محمد/ ملك الرئيسى الشارع - المعديه:  بجهة ، ماركت

 جمله بقاله عن 9617 برقم 20200804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العادلى السيد محمد شحات -  21

 العادلى السيد محمد السالم عبد/ ملك 2 الساحل:  بجهة ، وقطاعى

 برقم 20200812 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسل الحميد عبد الحميد عبد السالم عبد حميد -  22

 عسل الحميد عبد الحميد عبد السالم عبد/ ملك األبعديه عزبه:  بجهة ، موبيليا نجاره عن 9627

 ماركت سوبر عن 9639 برقم 20200819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرحش سالم محمد هانى -  23

 حرحش محمد سالم عمرمحمد/ ملك الحديد السكه بحرى المعديه:  بجهة ،

 حظيره عن 9645 برقم 20200824 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشونى السيد عبده اشرف -  24

 عصر ابو صيام محمد احمد/ ملك رشيد برج:  بجهة ، مواشى

 حظيره عن 9616 برقم 20200804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد دمين درويش اللطيف عبد -  25

 حمد دمين درويش المنعم عبد/ ملك - ديبونو قريه:  بجهة ، مواشى

 اكسسوار عن 9646 برقم 20200824 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنور السيد عبده محمد على -  26

 رمضان احمد سعيد محمد/ بملك الجيش شارع:  بجهة ، توكتوك

 مكتب عن 9655 برقم 20200830 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطيط مصطفى الحميد عبد محمد -  27

 النبى عبد محمد وهبه منى/ ملك الكواكب شارع:  بجهة ، اخشاب توريدات

 عن 9620 برقم 20200810 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج محمد العليم عبد صالح اسراء -  28

 منصور محمد سعد محمود/ ملك - ادفينا:  بجهة ، منزليه ادوات

 وتداول بيع عن 9621 برقم 20200810 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على سعد محمد -  29

 الجماس شحاته حسن وليد/ ملك المحموديه رشيد طريق القطار محطه بجوار - ادفينا:  بجهة ، زراعيه واسمده مبيدات

 ، رخام ورشه عن 9623 برقم 20200812 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا ابراهيم محمد حسن -  30

 المغازى المجد ابو المجد ابو صابر/  المغازى المجد ابو حمدى/ ملك - الجمل حلق طلمبات ادكو طريق:  بجهة

 مستودع عن 9635 برقم 20200819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفار مبروك خميس محمد -  31

 صفار هللا عبد مبروك خميس -ملك البحر شارع:  بجهة ، معماريه وتوريدات اسمنت

 عن 9636 برقم 20200819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يوسف الحسن ابو محمود محمد -  32

 الرحمن عبد محمد سعد وصالح طارق/ ملك - المعديه زرزاره عزبه:  بجهة ، حلويات مصنع
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بقاله عن 9649 برقم 20200825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالى اللطيف عبد رمضان حمدى -  33

 الدالى محمد اللطيف عبد رمضان/ ملك الكواكب شارع:  بجهة ،

 البقاله تجاره عن 9650 برقم 20200825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش احمد احمد رزق -  34

 درويش ابراهيم رزق احسان/ ملك التكت مصنع شارع:  بجهة ، بالتجزئه الزيوت وتشمل

 مكتب عن 9618 برقم 20200804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزرزور الكريم عبد محمد رامى -  35

 الزرزور الكريم عبد محمد فادى/ ملك - عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، ثقيله معدات وتجاره تصدير

 بيع عن 9625 برقم 20200812 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرابه حسن متولى هللا عبد هبه -  36

 بالل سالم الحميد عبد حماده/ ملك - التعليميه الداره بحرى عبده محمد شارع:  بجهة ، احذيه

 عن 9640 برقم 20200819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمروسى بسيونى بسيونى القوى عبد -  37

 الزرزور محمد محمد ابراهيم/ ملك الحردى شارع:  بجهة ،(  والبان تسمين)  مواشى حظيره

 بجهة ، بقاله عن 9643 برقم 20200823 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشيوط محمد خميس حماده -  38

 قشيوط الحميد عبد محمد خميس/ ملك النجيله مدرسه: 

 خدمه مركز عن 9638 برقم 20200819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسين خميس محمد -  39

 حسين خميس حسين/ ملك المعديه لقريه المحليه الوحده بجوار المعديه:  بجهة ، سيارات

 بيع عن 9651 برقم 20200826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعرب ماضى يحيى محمد -  40

 توتو على السيد ايمن/ ملك عبده محمد شاع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 9642 برقم 20200823 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم الحميد عبد محمد الفتاح عبد منى -  41

 بكر ابو السيد مرسى السيد السيد/بملك الرحمن عباد شارع:  بجهة ، مفروشات مصنع

 ورشة عن 9656 برقم 20200831 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى ابراهيم ابراهيم محمد -  42

 الشامى ابراهيم ابراهيم ابراهيم/بملك سالم صالح شارع:  بجهة ، منشار

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  البناء مواد توريدات و العموميه المقاوالت  ،  شركة   شريكه و حصان ابراهيم عوف ابو ابراهيم -  1

 من متفرع شارع:  بجهة ، البناء مواد توريدات و العموميه المقاوالت عن ، 9631 برقم 20200813 فى ،قيدت 200000.000

 حصان الرحمن عبد ابراهيم عوف ابو باسم/ بملك البيطريه الوحده 0ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200811 تاريخ وفى ،   3085:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحالج احمد السالم عبد محمد تيسير   - 1

 منزليه ادوات بيع/  قط6ف الرئيسى على النشاط القتصار 2020/8/11 فى 765 رقم بالتأشير القيد ا1هذ الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20200812 تاريخ وفى ،   9610:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس على شحاته محمد حسن   - 2

 نهائيا التجاره لترك2020/ 08/ 12 فى رشيد 1902 رقم محو بامر القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200817 تاريخ وفى ،   8877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شتا على محمد شريف   - 3

 التجاره لترك 1903 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20200818 تاريخ وفى ،   8628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منتصر محمد منتصر ناصر   - 4

 نهائيا التجاره لترك 2020/ 08/ 18 فى رشيد 1906 رقم محو بامر القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20200818 تاريخ وفى ،   8150:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  برباس عيد حمدى حسن   - 5

 التجاره لترك 1904 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200818 تاريخ وفى ،   3887:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعود احمد حسن احمد   - 6

 التجاره لترك رشيد 1905 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200823 تاريخ وفى ،   4584:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاد محمد احمد باهي   - 7

 التجاره لترك 1907 رقم المحو بأمر القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200826 تاريخ وفى ،   250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حراز حسن السيد محمد   - 8

 التجاره لترك     1908     رقم المحو بأمر القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20200830 تاريخ وفى ،   7722:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مخلوف محمد محمود ياسر   - 9

 التجارى النشاط النعدام 1910 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200804 ، تاريخ وفي  5927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيبة محمد احمد تامر -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200810 ، تاريخ وفي  9205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ حسن محمد نوح -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس ديلتع:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200812 ، تاريخ وفي  3462 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خالف هللا فتح فرج هللا فتح -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200813 ، تاريخ وفي  7651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حباله على احمد احمد -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200813 ، تاريخ وفي  4625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبريل احمد محمود خميس -  5

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200817 ، تاريخ وفي  5450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى حسن رمضان فاطمة -  6

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200817 ، تاريخ وفي  1327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغربي محمد جمال حسين -  7

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200818 ، تاريخ وفي  1947 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل عامر سالم صالح -  8

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200825 ، تاريخ وفي  6285 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطقاط احمد محمد محمود -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200827 ، تاريخ وفي  3177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السحت فرحات محمد محمد -  10

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200830 ، تاريخ وفي  5408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهيرى على فرحات رضا -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم رفعت ماجد -  1

  بكر ابراهيم رفعت ماجد/ ملك - الساحلى الدولى الطريق ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم رفعت محمد -  2

  بكر ابراهيم رفعت محمد/ ملك - الساحلى الدولى الطريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرزور الكريم عبد محمد رامى -  3

  الزرزور الكريم عبد محمد فادى/ ملك - عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد دمين درويش اللطيف عبد -  4

  حمد دمين درويش المنعم عبد/ ملك - ديبونو قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العادلى السيد محمد شحات -  5

  العادلى السيد محمد السالم عبد/ ملك 2 الساحل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200804 تاريخ وفي 9613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد فتحى احمد حسان -  6

  محمد محمد هدوة/ ملك النصر مدرسه شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200805 تاريخ وفي 9619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى مسعد على ابراهيم -  7

  العقبى مسعد على/ ملك الطوبيه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 1312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلش حسن محمد نجالء -  8

/ 06 فى رشيد 1312 تابع برقم قيد الدمنهورى احمد صبحى محمد/ بملك الميقاتى شارع0 كائن/ حبوب مدشة/  بنشاط فرع افتتاح ،

08 /2020 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200806 تاريخ وفي 1312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلش حسن محمد نجالء -  9

 الدمنهورى احمد صبحى محمد/ بملك الميقاتى شارع ،



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200810 تاريخ وفي 9621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على سعد محمد -  10

  الجماس شحاته حسن وليد/ ملك المحموديه رشيد طريق القطار محطه بجوار - ادفينا ،

,  العنوان تعديل تم 20200810 تاريخ وفي 9620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد العليم عبد صالح اسراء -  11

  منصور محمد سعد محمود/ ملك - ادفينا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 3085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحالج احمد السالم عبد محمد تيسير -  12

 فى 765 رقم بالتاشير احمد السالم عبد احمد/ بملك البوصيلى 0الكائن/ فواكه و قصب عصير/  نشاط الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 منزليه ادوات بيع/ فقط الرئيسى على النشاط القتصار 2020/ 08/ 11

,  العنوان تعديل تم 20200811 تاريخ وفي 3085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالج احمد السالم عبد محمد تيسير -  13

 فى 765 رقم بالتاشير احمد السالم عبد احمد/ بملك البوصيلى 0الكائن/ فواكه و قصب عصير/  نشاط الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 منزليه ادوات بيع/ فقط الرئيسى على النشاط القتصار 2020/ 08/ 11

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى محمود احمد محمود -  14

  الحوشى سليمان محمود احمد/ ملك شلتوت شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا ابراهيم محمد حسن -  15

  المغازى المجد ابو المجد ابو صابر/  المغازى المجد ابو حمدى/ ملك - الجمل حلق طلمبات ادكو طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد الغنى عبد معزوزه -  16

  صالح على محمد محمود/ ملك جوهر القائد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيلون محمد محمد سعيد -  17

  طيلون محمد محمد/ ملك البحر شارع - غريب صديق بير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه حسن متولى هللا عبد هبه -  18

 بالل سالم الحميد عبد حماده/ ملك - التعليميه الداره بحرى عبده محمد شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 9627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل الحميد عبد الحميد عبد السالم عبد حميد -  19

  عسل الحميد عبد الحميد عبد السالم عبد/ ملك األبعديه عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 9628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغمراوى رشاد محمد وليد -  20

  المسدى محمد ابراهيم سمر/ ملك - األسالم نور شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 9629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جهل ابو مصطفى حسن محمد محمد -  21

  جهل ابو حسين محمد هاله/ ملك الصرف بابور شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200813 تاريخ وفي 9630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديبانى محمد محمود سعاد -  22

  بكر ابو سعد شحاته محمد/ ملك الدمياطى منطقه الحلوانى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200816 تاريخ وفي 9632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير المجيد عبد عبد حماده -  23

  نمير المجيد عبد حماده احمد/ ملك المصيف شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الرحمن عبد عبدالرحمن حسن -  24

 عسل مصطفى محمد  مصطفى همت/ بملك سواده شارع/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 9634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف زكى جمعه كامل -  25

  العقده ابراهيم النبى عبد ابراهيم/ ملك - اللواء ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 9633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفاريتى على عصام محمد -  26

  السفاريتى حسن على عصام/ ملك البحر شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 9637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشره حسين الدين عماد عبير -  27

  قاسم العزيز عبد محمد محمد/ ملك الرئيسى الشارع - المعديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرحش سالم محمد هانى -  28

 حرحش محمد سالم عمرمحمد/ ملك الحديد السكه بحرى المعديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين خميس محمد -  29

  حسين خميس حسين/ ملك المعديه لقريه المحليه الوحده بجوار المعديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار مبروك خميس محمد -  30

  صفار هللا عبد مبروك خميس -ملك البحر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف الحسن ابو محمود محمد -  31

  الرحمن عبد محمد سعد وصالح طارق/ ملك - المعديه زرزاره عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمروسى بسيونى بسيونى القوى عبد -  32

  الزرزور محمد محمد ابراهيم/ ملك الحردى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200819 تاريخ وفي 9641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد مصطفى احمد -  33

  نافع عبده محمد مصطفى/ ملك المحكمه بجوار البحر شارع ،:   يرالـتأش

,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 9642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم الحميد عبد محمد الفتاح عبد منى -  34

 بكر ابو السيد مرسى السيد السيد/بملك الرحمن عباد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 9643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشيوط محمد خميس حماده -  35

  قشيوط الحميد عبد محمد خميس/ ملك النجيله مدرسه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 9644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى احمد العزيز عبد محروس محمد -  36

 جادو محمد شحاته رمضان حنان/ بملك المقتدر شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 9645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشونى السيد عبده اشرف -  37

  عصر ابو صيام محمد احمد/ ملك رشيد برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 9647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمد الباسط عبد سعيد حماده -  38

  الجحش محمد الباسط عبد سعيد/ ملك 1 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 9646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنور السيد عبده محمد على -  39

 رمضان احمد سعيد محمد/ بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 6325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى رجب رجب راندا -  40

 6325 تابع برقم قيد عيسى رجب رجب محمد/ بملك التحرير مضرب شارع 0كائن/ بقاله/ لنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 2020/ 08/ 24 فى رشيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 9648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الونيس عبد سعد ايمن -  41

  صوبع سعيد الحليم عبد هللا عبد/ ملك ادفينا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 9649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى اللطيف عبد رمضان حمدى -  42

  الدالى محمد اللطيف عبد رمضان/ ملك الكواكب شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 9650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش احمد احمد رزق -  43

 درويش ابراهيم رزق احسان/ ملك التكت عمصن شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200826 تاريخ وفي 9651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب ماضى يحيى محمد -  44

  توتو على السيد ايمن/ ملك عبده محمد شاع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 9653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود سماح -  45

 المقصود عبد صالح اسامه/ ملك العمومى السوق من من متفرع الجندى حاره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200827 تاريخ وفي 9652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصيلى العزيز عبد محمد العزيز عبد -  46

  البصيلى العزيز عبد محمد/ ملك 3 عمر سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 9654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكر عباس محمد جمعه محمد -  47

  عكر عباس محمد جمعه/ ملك قاسم على محمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 9655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطيط مصطفى الحميد عبد محمد -  48

  النبى عبد محمد وهبه منى/ ملك الكواكب شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 6265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منيسى المجيد عبد محمد محمد عالء) التصدير و لالستيراد المنيسى -  49

 محمد محمد عالء -االرز لضرب المنيسى) االخر للرئيسى التجارى االسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200831

 (منيسى المجيد عبد

 تاريخ وفي 6265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منيسى المجيد عبد محمد محمد عالء) االرز لضرب المنيسى -  50

 محمد محمد عالء - والتصدير لالستيراد المنيسى) للرئيسى التجارى االسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200831

 (منيسى المجيد عبد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 9656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى ابراهيم ابراهيم محمد -  51

 الشامى ابراهيم ابراهيم ابراهيم/بملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 6265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبدالمجيد محمد محمد عالء -  52

 (منيسى المجيد عبد محمد محمد عالء - والتصدير لالستيراد المنيسى) للرئيسى التجارى االسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200831 تاريخ وفي 6265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى المجيد عبد دمحم محمد عالء -  53

 (منيسى المجيد عبد محمد محمد عالء -االرز لضرب المنيسى) االخر للرئيسى التجارى االسم ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20200806 تاريخ وفي 8907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد يوسف احمد بشير عادل -  1

 جاهزه مالبس تجارة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200811 تاريخ وفي 9474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود احمد هللا فتح احمد -  2

 ايطالى مخبوزات محل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200812 تاريخ وفي 3462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف هللا فتح فرج هللا فتح -  3

 فقط التصدير على قاصر النشاط واصبح األستيراد نشاط عن التوقف تم

 تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200818 تاريخ وفي 1947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل عامر سالم صالح -  4

 بقاله ليصبح النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20200818 تاريخ وفي 871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الرحمن عبد عبدالرحمن حسن -  5

 اللدائن تشكيل و تصنيع مصنع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200825 تاريخ وفي 5080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود يوسف محمد خالد -  6

 معماريه توريدات و

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200827 تاريخ وفي 6170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل عبدالغنى محمد مسعد -  7

 األصلى النشاط نفس على والتصدير األستيراد نشاط اضافه تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العادلى السيد محمد شحات -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين خميس محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200827 تاريخ وفي 9653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود سماح -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200806 تاريخ وفي 1312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلش حسن محمد نجالء -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار مبروك خميس محمد -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 9650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش احمد احمد رزق -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200813 تاريخ وفي 9630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديبانى محمد محمود سعاد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200823 تاريخ وفي 9643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشيوط محمد خميس حماده -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيلون محمد محمد سعيد -  9

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمروسى بسيونى بسيونى القوى عبد -  10

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 9647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمد الباسط عبد سعيد حماده -  11

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  ركةالش نوع تعديل تم20200818 تاريخ وفي 9634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف زكى جمعه كامل -  12

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 9645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشونى السيد عبده اشرف -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20200810 تاريخ وفي 9620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد العليم عبد صالح اسراء -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى محمود احمد محمود -  15

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف الحسن ابو محمود محمد -  16

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200831 تاريخ وفي 9656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى ابراهيم ابراهيم محمد -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200810 تاريخ وفي 9621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على سعد محمد -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200818 تاريخ وفي 9637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشره حسين الدين عماد عبير -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200805 تاريخ وفي 9619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى مسعد على ابراهيم -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد مصطفى احمد -  21

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200823 تاريخ وفي 9642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم الحميد عبد محمد الفتاح عبد منى -  22

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 9655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطيط مصطفى الحميد عبد محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد دمين درويش اللطيف عبد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرابه حسن متولى هللا عبد هبه -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200813 تاريخ وفي 9628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغمراوى رشاد محمد وليد -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 9646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنور السيد عبده محمد على -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد فتحى احمد حسان -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200818 تاريخ وفي 9633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريتىالسفا على عصام محمد -  29

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200827 تاريخ وفي 9652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصيلى العزيز عبد محمد العزيز عبد -  30

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم رفعت محمد -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرزور الكريم عبد محمد رامى -  32

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200813 تاريخ وفي 9629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جهل ابو مصطفى حسن محمد محمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20200823 تاريخ وفي 9644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى احمد العزيز عبد محروس محمد -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200819 تاريخ وفي 9639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرحش سالم محمد هانى -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 9649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى اللطيف عبد رمضان حمدى -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا ابراهيم محمد حسن -  37

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل الحميد عبد الحميد عبد السالم عبد حميد -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200816 تاريخ وفي 9632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمير المجيد عبد عبد حماده -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200826 تاريخ وفي 9651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب ماضى يحيى محمد -  40

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200812 تاريخ وفي 9624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون محمد الغنى عبد معزوزه -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200825 تاريخ وفي 9648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الونيس عبد سعد ايمن -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200830 تاريخ وفي 9654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكر عباس محمد جمعه محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200804 تاريخ وفي 9614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم رفعت ماجد -  44

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الجاهزه للمالبس اقطان: الى 8907 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200806:  تاريخ فى  ،  -  1

   حالج احمد السالم عبد محمد تيسير: الى 3085 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200811:  تاريخ فى  ،  -  2

   الفارس: الى 6170 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200827:  تاريخ فى  ،  -  3

 عالء) التصدير و لالستيراد المنيسى: الى 6265 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200831:  تاريخ فى  ،  -  4

 (  منيسى المجيد عبد محمد محمد

 محمد محمد عالء) االرز لضرب المنيسى: الى 6265 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200831:  تاريخ فى  ،  -  5

 (  منيسى المجيد عبد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   20200804 تاريخ وفى ،   5810:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الطفلى للطوب وشركاة بكر رفعت محمد شركة   - 1

 محمد/  الى النشاط وأل الشركه لتصفيه التجارى النشاط النعدام 1900 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 بكر ابراهيكم رفعت

 تم   20200804 تاريخ وفى ،   6098:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الطفلى للطوب شركاه بكرو رفعت ماجد شركة   - 2

 رفعت ماجد/  الى النشاط وأل الشركه لتصفيه التجارى النشاط النعدام 1901 رقم المحو بأمر القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 بكر ابراهيم

 تم  السجل شطب/محو تم   20200827 تاريخ وفى ،   9204:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكها و الشرمه سهام   - 3

 العزيز عبد/باسم فرديه منشأه اصبحت و نهائيا تصفيتها و الشركه لفض2020/ 08/ 27 فى رشيد 1909 رقم محو بامر القيد محو

 البصيلى العزيز عبد محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20200817،   تاريخ وفي 3604، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  1

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

 رأس تعديل تم 20200817،   تاريخ وفي 3604، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و صفار محمد اسماعيل محمد -  2

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

 تعديل تم 20200823،   تاريخ وفي 8187، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة األخشاب وتصنيع للديكور وشريكه كونه احمد -  3

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 3604    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  1

 الخطاب بن عمر تقسيم السويس جسر 0ش( 39) 1 الدور 1 شقه 0كائن( فرع) ادارى مقر افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200817 تاريخ وفي 3604    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و صفار محمد اسماعيل محمد -  2

 الخطاب بن عمر تقسيم السويس جسر 0ش( 39) 1 الدور 1 شقه 0كائن( فرع) ادارى مقر افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكيان تعديل تم20200810 تاريخ وفي 8791   برقم قيدها سبق ، شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة - تضامن شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200810 تاريخ وفي 8791   برقم قيدها سبق ، شركاه و الهرش على مبروك شركة -  2

 بسيطة توصية: التأشير

 تعديل تم20200810 تاريخ وفي 8791   برقم قيدها سبق ، بسيطه توصيه شركة شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد اسماعيل محمد: الى 3604 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200817:  تاريخ فى  ،  -  1

 شريكه و صفار

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  1

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ

 المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  2

 3604   برقم    20200817:  اريخت ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ

 المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  3

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ

 المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  4

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ

/ 17 بتاريخ المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  5

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08



 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

/ 17 بتاريخ المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  6

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08

/ 17 بتاريخ المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  7

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08

/ 17 بتاريخ المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  8

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08

 المال راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  9

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ

 راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  10

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ المال

 راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  11

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ المال

 راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  12

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17 بتاريخ المال

 بتاريخ المال راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  13

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17

 بتاريخ المال راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  14

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17

 بتاريخ المال راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  15

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17

 بتاريخ المال راس فى حصتها استالم بعد الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  16

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، 2020/ 08/ 17

 عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  17

 ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار محمد اسماعيل

 الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و الشركه شؤؤن

 كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح فى منهما

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات و التسهيالت

 عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  18

 ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار محمد اسماعيل

 الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و الشركه شؤؤن

 كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح فى منهما

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات و التسهيالت

 عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  19

 ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار محمد اسماعيل

 الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و كهالشر شؤؤن

 كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح فى منهما

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات و التسهيالت



 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

 عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  20

 ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار محمد اسماعيل

 الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و الشركه شؤؤن

 كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح فى منهما

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات و التسهيالت

 محمد اسماعيل عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  21

 الشركه شؤؤن ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار

 فى منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و

 و التسهيالت كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات

 محمد اسماعيل عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  22

 الشركه شؤؤن ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار

 فى منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و

 و التسهيالت كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات

 محمد اسماعيل عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  23

 الشركه شؤؤن ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار

 فى منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و

 و التسهيالت كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات

 محمد اسماعيل عمرو و صفار محمد اسماعيل محمد) ولهما  كشري و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  24

 الشركه شؤؤن ادارة فى الحريه مطلق و الصالحيه لهماكامل و منفردين او مجتمعين الشركه عن نيابه التوقيع و االداره حق(صفار

 فى منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و القضاء امام و الغير امام الشركه تمثيل و

 و التسهيالت كافة اجراء و البنوك و الجمارك امام الشركه تمثيل كذلك و قانونا باسمها اغراضهاو ضمن تدخل و الشركه صالح

 3604   برقم    20200817:  تاريخ ، ايداع سحب كذلك و البنوك حسابات فتح و االئتمانيه التسويات

 الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  25

 السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه السندات و

:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه و التجارى

 3604   برقم    20200817

 الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  26

 السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه السندات و

:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه و التجارى

 3604   برقم    20200817

 الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  27

 السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه السندات و

:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه و التجارى

 3604   برقم    20200817

 الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  ماضى مصطفى حلمى نعيمه -  28

 السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه السندات و

:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه و التجارى

 3604   برقم    20200817



 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

 لسنداتا و الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  29

 و التجارى السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه

    20200817:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه

 3604   برقم

 السندات و الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل عمرو -  30

 و التجارى السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه

    20200817:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه ئبالضرا مصلحة و التجاريه الغرفه

 3604   برقم

 السندات و الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  31

 و التجارى السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه

    20200817:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه

 3604   برقم

 السندات و الشيكات وصرف الرهن و االقتراض حق و المبالغ  شريك و مدير  تضامن شركة  صفار محمد اسماعيل محمد -  32

 و التجارى السجل و االجتماعيه التامينات و التوثيق و العقارى الشهر امام كذلك و الشركه تمثيل اجراءات كافة اجراء و االذنيه

    20200817:  تاريخ ، واالداريه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات من غيرها و المصريه الضرائب مصلحة و التجاريه الغرفه

 3604   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة - تضامن شركة -  1

 8791   برقم    20200810

   برقم    20200810:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و لهرشا على مبروك شركة -  2

8791 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  بسيطه توصيه شركة شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة -  3

 8791   برقم    20200810

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة - تضامن شركة -  4

 8791   برقم    20200810

   برقم    20200810:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الهرش على مبروك شركة -  5

8791 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  بسيطه توصيه شركة شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة -  6

 8791   برقم    20200810

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة - تضامن شركة -  7

 8791   برقم    20200810

   برقم    20200810:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الهرش على مبروك شركة -  8

8791 



 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

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  بسيطه توصيه شركة شركاه و الهرش على مبروك سعد شركة -  9

 8791   برقم    20200810

   برقم    20200817:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صفار اسماعيل محمد اسماعيل -  10

3604 

   برقم    20200817:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و صفار محمد اسماعيل محمد -  11

3604 

    20200823:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  األخشاب وتصنيع للديكور وشريكه كونه احمد -  12

 8187   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6524   برقم    20200804:  تاريخ ، 738  2024/3/4 حتى سارى 2019/3/4 -ج  جبرحفنى/ د/  صيدليه -  1

 1947   برقم    20200805:  تاريخ ، 747  2025/ 06/ 08 الى بجدد 2020/ 06/ 08 -ج  بالل عامر سالم صالح -  2

 40   برقم    20200806:  تاريخ ، 749  2021/ 09/ 08 الى يجدد 2016/ 09/ 08 -ج  الزعيطى محمد السيد حسن -  3

   برقم    20200806:  تاريخ ، 748  2024/ 06/ 21 الى يجدد 2019/ 06/ 218 -ج  بريش عبدهللا عطا محمد خالد -  4

1408 

:  تاريخ ، 748  2024/ 06/ 21 الى يجدد 2019/ 06/ 218 -ج  بريش هللا عبد عطا محمد خالد - للتصدير بريش -  5

 1408   برقم    20200806

 تاريخ ، 748  2024/ 06/ 21 الى يجدد 2019/ 06/ 218 -ج  بريش عبدهلل عطا محمد خالد - التصدير و لالستيراد بريش -  6

 1408   برقم    20200806: 

 2401   برقم    20200809:  تاريخ ، 753  2023/ 02/ 11 الى يجدد 2018/ 02/ 11 -ج  شيشكو على مهنى عمر -  7

 2401   مبرق    20200809:  تاريخ ، 753  2023/ 02/ 11 الى يجدد 2018/ 02/ 11 -ج  شيشكو على مهنى عمر -  8

 3686   برقم    20200810:  تاريخ ، 757  2014/5/25-ج 2019/5/24 حتى سارى  هلش امينه الدكتوره/  صيدليه -  9

 3686   برقم    20200810:  تاريخ ، 758  2023/5/23 حتى سارى 2019/5/24  هلش امينه الدكتوره/  صيدليه -  10

 2092   برقم    20200810:  تاريخ ، 760  2025/8/6 حتى سارى 2020/8/7 -ج  عبده عطيه زكريا سعد -  11

 3887   برقم    20200810:  تاريخ ، SHVN PJN 2025/2/3  761 2020/2/4 -]  مسعود احمد حسن احمد -  12



 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

   برقم    20200811:  تاريخ ، 763  2016/10/2 حتى سارى 2011/10/3 -ج  صالح محمد الدين صالح منصور -  13

4434 

   برقم    20200811:  تاريخ ، 764  2021/10/1 حتى سارى 2016/10/2 -ج  صالح محمد الدين صالح منصور -  14

4434 

 3462   برقم    20200812:  تاريخ ، 768  2023/10/23 حتى سارى 2018/10/24 -ج  خالف هللا فتح فرج هللا فتح -  15

 967   برقم    20200813:  تاريخ ، 774  2021/5/1 حتى سارى 2016/5/2 -ج  الدمياطى محمد  صالح بكر -  16

   برقم    20200817:  تاريخ ، 789  2025/ 06/ 26 الى يجدد 2020/ 06/ 26 -ج  العريبى السيد مصطفى محمد -  17

5480 

  2025/ 06/ 26 الى جددي 2020/ 06/ 26 -ج(  العريبى السيد مصطفى محمد) السيارات لتجارة المصطفى معرض -  18

 5480   برقم    20200817:  تاريخ ، 789

 5450   برقم    20200817:  تاريخ ، 782  2020/5/25 حتى سارى 2015/5/25 -ج  الجداوى حسن رمضان فاطمة -  19

 5450   برقم    20200817:  تاريخ ، 783  2025/5/24 حتى سارى 2020/5/24  الجداوى حسن رمضان فاطمة -  20

 6923   برقم    20200817:  تاريخ ، 788  2025/6/3 حتى سارى 2020/6/4 -ج  البقيرى احمد محمد ايهاب -  21

:  تاريخ ، 788  2025/6/3 حتى سارى 2020/6/4 -ج  البقيرى احمد محمد ايهاب -  والتوريدات للتجاره البوقيرى -  22

 6923   برقم    20200817

   برقم    20200818:  تاريخ ، 793  2025/1/31 حتى سارى  2020/1/29 -ج  المسلمانى هللا تحف محمد محمد -  23

6807 

    20200818:  تاريخ ، 797  2025/ 04/ 20 الى يجدد 2020/ 04/ 20 -ج  الشيخ الرحمن عبد الرحمن عبد حسن -  24

 871   برقم

    20200818:  تاريخ ، 796  2023/ 09/ 07 الى يجدد 2018/ 09/ 07 -ج  الشيخ الرحمن عبد عبدالرحمن حسن -  25

 871   برقم

:  تاريخ ، 810  2024/ 02/ 22 الى يجدد 2019/ 02/ 22 -ج  كيالنى عطيه مصطفى سماح/  دكتوره صيدلية -  26

 2956   برقم    20200823

 4584   برقم    20200823 : تاريخ ، 806  2017/3/20 -ج  هللا جاد محمد احمد باهي -  27

    20200823:  تاريخ ، 809  2025/ 07/ 20 الى يجدد 2020/ 07/ 20 -ج  الجداوى العزيز عبد غريب محمد ياسر -  28

 6967   برقم

 6840   برقم    20200824:  تاريخ ، 816  2025/ 03/ 08 الى يجدد 2020/ 03/ 08 -ج  محمد على حسن رامى -  29

 6932   برقم    20200824:  تاريخ ، 815  2025/ 06/ 13 الى يجدد 2020/ 06/ 13 -ج  عبدهللا محمد على اشرف -  30

 1566   برقم    20200824:  تاريخ ، 814  2024/ 09/ 21 الى يجدد 2019/ 09/ 21 -ج  الرخ احمد محمد نعمه -  31

 6301   برقم    20200824:  تاريخ ، 813  2023/4/3 حتى سارى 2018/4/3 -ج  كوزو سعد حسين محمد -  32

 6325   برقم    20200824:  تاريخ ، 820  2023/ 05/ 13 الى يجدد 2018/ 05/ 13 -ج  عيسى رجب رجب راندا -  33

 1255   برقم    20200825:  تاريخ ، 830  2009/ 04/ 12 -ج  محيسن  مصطفى  يسن  اميمه -  34



 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

 1255   برقم    20200825:  تاريخ ، 831  2014/ 04/ 12 -ج  محيسن  مصطفى  يسن  اميمه -  35

   برقم    20200825:  تاريخ ، 832  2024/ 04/ 12 الى يجدد 2019/ 04/ 12 -ج  محيسن  مصطفى  يسن  اميمه -  36

1255 

 4202   برقم    20200825:  يختار ، 826  2011/ 02/ 19 -ج  الحميداالسكندراني عبد محمد الحميد عبد محمد -  37

:  تاريخ ، 827  2021/ 02/ 19 الى يجدد 2016/ 02/ 19-ج  الحميداالسكندراني عبد محمد الحميد عبد محمد -  38

 4202   برقم    20200825

 250   برقم    20200826:  تاريخ ، 836  2012/5/27 -ج  حراز حسن السيد محمد -  39

 250   برقم    20200826:  تاريخ ، 837  2017/5/27 -ج  حراز حسن السيد محمد -  40

   برقم    20200826:  تاريخ ، 835  2018/5/14 -ج 2023/5/14 حتى سارى  عبدالنبى على دسوقى سرى سامى -  41

6326 

   برقم    20200830:  تاريخ ، 845  2025/ 04/ 17 الى يجدد 2020/ 04/ 17 -ج  الزهيرى على فرحات رضا -  42

5408 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، 792  2025/ 04/ 17 الى يجدد 2020/ 04/ 17 -ج  وشريكه صفار محمود محمود ايمن -االمور دنيا -  1

 1880   برقم    20200818

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سداد بعد المصرى العمال و الصناعيه التنميه بنك لصالح رشيد رهن 44 رقم الرهن قيد شطب تم  الغنام احمد عباس احمد -  1

 3363   برقم    20200804:  تاريخ ، الغيربحا مصرى جنيه الف وثالثون وخمسه مائتان/ 235000/ قدره و الدين

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  



 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  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


