
 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

 أكتوبرشهركوم حمادة  جريدة األسماء التجارية لمكتب
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 . األحكام 
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 . المحو والشطب 
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 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  

 

 زراعيه مبيدات عن 12954 برقم 20201020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على حسن دعاء -  1

 رميح محمود محمد وائل/  بملك الصواف:  بجهة ، ومخصبات

 ، كافتريا عن 12924 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز عبدالعزيز محمد فوزى -  2

 بدر عبدالخالق الفتاح عبد جميل/  بملك - الجيار عزبة:  بجهة

 قطع عن 12930 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويد الجواد عبد الحليم عبد سمر -  3

 حسونه المطلب عبد محمد عزت/  بملك خربتا:  بجهة ، سيارات غيار

 مركز عن 12933 برقم 20201007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عيد سامي محمود هبه -  4

 موافقه  ----(  االزمه التراخيص علي الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن نت االنتر عدا فيما)  مهارات وتطوير تنميه

 الشرقاوى عبدالفتاح حسين ممدوح/  بملك - الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ، 2020/8/26 بتاريخ 5714 برقم امنيه

 صيدليه عن 12934 برقم 20201007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود منور احمد/  د - صيدليه -  5

 العلقامي عبدالسالم هنداوى رضا/  بملك - خربتا:  بجهة ، بشريه

 مالبس عن 12962 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوار الدين شمس رجب السيد -  6

 شارع من متفرع السوق شارع:  بجهة ، والبيع العسكريه والمهمات واالكسسوارات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)   جاهزه

 الوهاب عبد محمد الوهاب عبد/  بملك - الجمهوريه

 ، اعالف عن 12919 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد عبدالاله الحميد عبد احمد -  7

 شحاته محمد السيد سمير/  بملك بولين كفر:  بجهة

 عن 12951 برقم 20201019 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى عباس ابراهيم محمد محمود -  8

 عمار الرازق عبد اسماعيل/  بملك - أوسيم شبرا:  بجهة ، مكتبه

 ، بقاله عن 12955 برقم 20201021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال النبى عبد المنعم عبد خالد -  9

 الجمال النبى عبد محمد/  بملك الخاوى ابو:  بجهة

 قطع عن 12965 برقم 20201025 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم علي قطب رمضان -  10

 محمد زيدان ابراهيم رمضان/  بملك - المرسي المجيد عبد:  بجهة ، وتوكتوك سيارات غيار

 حظيرة عن 12960 برقم 20201025 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان احمد صالح محمد -  11

 زيدان احمد صالح/  بملك - تلبقا:  بجهة ، مواشي

 12964 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران الصمد عبد عمران ممدوح محمد -  12

 عمران الصمد عبد عمران ممدوح/  بملك - مليحه:  بجهة ، مواشي حظيرة عن

 عن 12918 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنايحى ربه عبد محمود محمد طاهر -  13

 بكر ابو اللطيف عبد محمد/  بملك الشرقيه العزبه:  بجهة ، سيارات سروجى

 عن 12947 برقم 20201014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكشوك الرسول عبد صالح محمود -  14

 هنداوى سعد محمد محمد/  بملك صفيه السيه مدرسه شارع:  بجهة ، عطاره محل

 توريدات مكتب عن 12958 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امام سمير احمد -  15

 بيومي ياسين لطفي امل/  بملك - الجمعيه ارض:  بجهة ، الندسكيب واعمال زراعيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 12925 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد عمرابو محمد عبدالمنعم مختار -  16

 كموشه مصطفي بسيوني حافظ/  بملك -التحرير ميدان - الخضار سوق شارع:  بجهة ، موبيليات

 صيدليه عن 12931 برقم 20201005 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللقانى محمد احمد/  د صيدليه -  17

 رحيم الستار عبد فرج الستار عبد/  بملك الزرقا عزبه محمد اللمعى شارع:  بجهة ،

 تنميه مركز عن 12940 برقم 20201012 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيار مبروك توفيق سميه -  18

 برقم امنيه موافقه(  الالزمه التراخيص علي الحصول بعد - العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما)  مهارات

 حامد بكر ابو محمد تهاني/  بملك - حماده بكوم الثوره شارع من الرياض شارع:  بجهة ، 2020/9/20في 6122

 بيع عن 12944 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكربيجي ابراهيم عبدهللا سعيد -  19

 الناقص عبدااله حسين زينب/  بملك - مهنا منشأة:  بجهة ، واعالف حبوب

 مكتب عن 8863 برقم 20201025 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  مطر العليم عبد رمضان خالد -  20

 الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  واجنبيه مصريه تامين شركات لصالح التامينيه الخدمات وتسويق تصدير

 الحصول بعد الطباعه عدا فيما 36 فقره 6 والمجموعه 19 والمجموعه العماله وتوريد والحراسه  واالمن واالنترنت  والمصاحف

 حسانين صالح محمد/  بملك - الدين صالح 9:  بجهة ، 2020/10/1ف1308 برقم امنيه موافقه  -   الالزمه التراخيص علي

 متولي

 عن 12922 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوروارى عبدالرازق عادل محمد -  21

 شعبان المنعم عبد ايمن/  بملك - الصحيه االداره امام التحرير شارع:  بجهة ، عصير محل

 البان منتجات عن 12926 برقم 20201001 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لهلوبه السيد على ابراهيم -  22

 معيش احمد محمد بملك الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ،

 نجاره ورشه عن 12946 برقم 20201013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحاوى امين حسين امين -  23

 الحاوى محمود امين حسين/  بملك فريج زاويه:  بجهة ،

 تجارة عن 12932 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا سعد احمد شعبان حنان -  24

 الفضل ابو مصطفى عزت محمد/  بملك المبره شارع:  بجهة ، خردوات

 بجهة ، بقاله عن 12937 برقم 20201011 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهينه زكى مبروك احمد -  25

 مهينه محمد سليمان رضا/  بملك الوفائيه طيق اول الطود: 

 تعبئه عن 12108 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار شعبان حسن ربيع -  26

 محمود عالء/  بملك - بولين قناطر - العرب حوض الشريف ارض:  بجهة ، الالزمه الموافقات علي الحصول بعد)  طبي اكسجين

 محمد عبدالمجيد

 عن 12966 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف عبدالوهاب حسين رجب محمد -  27

 بالل علواني بالل السيد/  بملك - االجتماعيه الشئون بجوار الغربي السوق شارع:  بجهة ، سياحي مخبز

 غازات توريد عن 12917 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر محمد سعد ايمان -  28

 اسماعيل كامل محمد حمدى/  بملك البلد الطيريه:  بجهة ، صنيعالت عدا فيما وصناعيه طبيه

 تجارة عن 12929 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويد عبدالهادى محمد ايمن -  29

 جويد الهادى عبد محمد/  بملك -  خربتا:  بجهة ، اعالف

 عن 12949 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى عبد دسوقى الكريم عبد محمد -  30

 الصعيدى دسوقى الكريم عبد السيد/  بملك النجيله:  بجهة ، خيش تجاره

 بقاله عن 12956 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكردى محمود عبدهللا محمود -  31

 زايد فرج العلبيم عبد محمد/  بملك الجالء قريه:  بجهة ، جمله وسجاير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ثالجه عن 12957 برقم 20201025 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد سليمان محمد -  32

 سليمان احمد محمد الحميد وعبد - احمد محمد علي عزه/  بملك - التجارى السوق:  بجهة ، وتجميد تبريد

 نجاره ورشه عن 12928 برقم 20201004 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على موسى زكريا احالم -  33

 البلكيمى الفضيل عبد ابراهيم سامى بملك علقام:  بجهة ، موبليا

 كماليات عن 12945 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدماطى محمد سعيد زينب -  34

 يونس على حسن/  بملك النجيله الدينى المعهد شارع:  بجهة ، سيارات

 عن 12941 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن عبدهللا منصور ايات -  35

 التراخيص علي الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عد فيما)  اطفال مهارات وتنميه تطوير مركز

 عجيله ابو علي عبدالفتاح ررجب/  بملك - زياده كفر:  بجهة ، 2020/9/20 في6140 برقم امنيه موافقه - الالزمه

 مقاوالت مكتب عن 12935 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا جرس حنا عاطف -  36

 عبدالمجيد محمد عطيه/  بملك - مغنين:  بجهة ،

 عن 12936 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محجوب هللا فضل وليد -  37

 عثمان محمد ايات/  بملك - حماده بكوم موسي عيسي مدرسة خلف:  بجهة ، ماركت سوبر

 تطوير مركز عن 12943 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  الفيل محمود رفعت سناء -  38

:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد العماله وتوريد والحرسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما)  اطفال مهارات وتنميه

 رزق ابراهيم محمد الصافى/  بملك موسى عيسى مدرسه خلف المدارس شارع من متفرع شارع

 بيع عن 12948 برقم 20201018 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد شحاته رشاد محمد -  39

 الدين سيف محمد الهون ابو والء/  بملك بيبان:  بجهة ، مصانع مخلفات

 عن 12952 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب مصطفى الغنى عبد مصطفى -  40

 عزب مصطفى الغنى عبد صالح/  بملك القالوات:  بجهة ، االلواح وصنع االخشاب وخراطه نشر

 12959 برقم 20201025 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدكماوى محمد المنعم عبد محمدصبحي -  41

 بكار الس رمضان وائل/  بملك - العمومي الشارع بيبان:  بجهة ، وتصدير استيراد مكتب عن

 محل عن 12963 برقم 20201025 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوشي عبدالعاطي عادل محمد -  42

 حرفوش الصغير محمد كريم/  بملك - بريم:  بجهة ، جزاره

 عن 12927 برقم 20201004 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد عباس احمد عاطف احمد -  43

 العال عبد عباس احمد عاطف وائل/  بملك صيدناوى بجوار:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 ادوات عن 12923 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودة عبدالسالم رضا شريف -  44

 هويدى مختار محمد سامية/بملك بيبان:  بجهة ، منزلية

 استيراد عن 12939 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم حسانين احمد محمود -  45

 سليم حسانين احمد حسانين/ بملك( ى)  االيمان قرية:  بجهة ، وفاكهه خضار  وتوريدات وتصدير

 ادوات بيع عن 11084 برقم 20201021 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا هللا حنا وليم اسحق -  46

 مطر مرقص عبدهللا/  بملك السالم حى:  بجهة ، منزليه

 عن 12920 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى خليل ابراهيم الدين سراج -  47

 ورثه/  بملك الناصر عبد جمال شارع:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارت والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 شرقاوى عثمان محمد محمود



 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

 مركز عن 12942 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود احمد اسماء -  48

 ، الالزمه الترخيص على الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما)  اطفال مهارات وتنميه تطوير

 ضحا عبدهللا محمد عزت/  بملك السهلمى تاحميد عبد الحاج منزل بجوار بيبان:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكهروميكانيكيه واالعمال والتركيبات العموميه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه الدخميسى محمود محمد مصطفى/  شركه -  1

 العموميه المقاوالت عن ، 12967 برقم 20201026 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والكهربيه الميكانيكيه والتوريدات

 صنديق هللا عبد الحسينى/  بملك مصر بنك شارع:  بجهة ، والكهربيه الميكانيكيه والتوريدات الكهروميكانيكيه واالعمال والتركيبات

 ،رأس  مستعمله سيارات غيار قطع بيع  ،  شركة   محمد علي فتحي علي/  وشريكه الحسن ابو محمود حسن علي/  شركة -  2

 السالم عبد قريه:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار قطع بيع عن ، 12921 برقم 20201001 فى ،قيدت 5000.000   مالها

 اسماعيل الحسن ابو محمود حسن/  بملك - عارف

 ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   الى نصف طباقى مخبز  ،  شركة   باز صبحى محمد وشريكه باز صبحى احمد/  شركه -  3

 الريس ابراهيم الجليل عبد زينب/  بملك الطود:  بجهة ، الى نصف طباقى مخبز عن ، 12953 برقم 20201020 فى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   11221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العسكرى محمد عبدهللا امين   - 1

 التجاره لترك شطب

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   9682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد محمود احمد  الدين عالء   - 2

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   11200:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم العزيز عبد عادل محمد   - 3

 نهائيا التجارة ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   10265:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مكرم ابراهيم سعد منى   - 4

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   8629:  برقم يدهق سبق  ،  فرد تاجر  ،  خالد اسماعيل كامل محمد حمدى   - 5

 نهائيا التجاره لترك  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   12515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البطيني محمد عبدهللا موسي عمرو   - 6

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   3003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمقصود  فتحى  عادل   - 7

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   7564:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود مبارك فتحى احمد   - 8

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

 تم   20201018 تاريخ وفى ،   12286:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر قطب محمود الحميد عبد حمزه وفاء   - 9

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   9870:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد يوسف فهيم مجدى   - 10

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   10256:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سامون الهادى عبد أمين نفيسة   - 11

 النشاط وانعدام التجحارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   7498:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسين ابراهيم محمود   - 12

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   7795:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر خطاب حميدو محمد مها   - 13

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   12294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عبدهللا احمد سيد طارق   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  8136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات لتجاره المليسى -  1

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  8136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المليسى اليزيد ابو محمد وليد -  2

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  8136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   المليسى اليزيد ابو محمد وليد)   السيارات لتجارة االمانه معرض -  3

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001

 تم  20201004 ، تاريخ وفي  7946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد الهريدى محمد السالم عبد محمد/  مهندس -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  8359 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم فانوس رفعت ميشيل -  5

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  11276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطار سيف ابراهيم سليمان -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 قيده سبق ،، فرد تاجر((   التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  7

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  8720 برقم

  جنيه  10000000.000،

 قيده سبق ،، فرد تاجر((   التجاريه والتوكيالت والتصدير ترادلالس انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  8

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  8720 برقم

  جنيه  10000000.000،

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  6664 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرحش الفتاح عبد محمد احمد -  9

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

 المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  6664 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير واالستيراد للتجاره حرحش -  10

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

 رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  7783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البكرى القادر عبد على القادر عبد عمرو -  11

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

 رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  12491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب محمد عبداللطيف عبدالحليم محمد -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  12897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى عبدهللا مصطفى فوزيه -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  4711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين زين ياسين عاطف ياسين -  14

  جنيه  6000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  12773 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد ابراهيم دمحمو/  د صيدليه -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  12391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيوقى محسن حسانين حسن يحى -  16

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  10337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحوفى لبيب صبحى عواطف -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  8156 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف موسى رجب احمد -  18

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  6262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض السميع عبد الحكيم عبد فوزي -  19

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  2087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيونى احمد محمد احمد -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  9117 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار قطب هللا فتح محمد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالاله يدالحم عبد احمد -  1

  شحاته محمد السيد سمير/  بملك بولين كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لهلوبه السيد على ابراهيم -  2

 معيش احمد محمد بملك الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنايحى ربه عبد محمود محمد طاهر -  3

  بكر ابو اللطيف عبد محمد/  بملك الشرقيه العزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى خليل ابراهيم الدين سراج -  4

  شرقاوى عثمان محمد محمود ورثه/  بملك الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد سعد ايمان -  5

  اسماعيل كامل محمد حمدى/  بملك البلد الطيريه ،

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد عمرابو محمد عبدالمنعم مختار -  6

 كموشه مصطفي بسيوني حافظ/  بملك -التحرير ميدان - الخضار سوق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة عبدالسالم رضا شريف -  7

 هويدى مختار محمد سامية/بملك بيبان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوروارى عبدالرازق عادل محمد -  8

 شعبان المنعم عبد ايمن/  بملك - الصحيه االداره امام التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد احمد وحيد محمد -  9

  طمان محمد حمدم عبدهللا/  بملك الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 12924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالعزيز محمد فوزى -  10

 بدر عبدالخالق الفتاح عبد جميل/  بملك - الجيار عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 12927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد عباس احمد عاطف احمد -  11

  العال عبد عباس احمد عاطف وائل/  بملك صيدناوى بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 12928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على موسى زكريا احالم -  12

  البلكيمى الفضيل عبد ابراهيم سامى بملك علقام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد احمد/  د صيدليه -  13

  رحيم الستار عبد فرج الستار عبد/  بملك الزرقا عزبه محمد اللمعى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 11276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار سيف ابراهيم سليمان -  14

  الباقى عبد ابراهيم محمد/  بملك الشافى عبد العزيز عبد شارع طنطا بناحيه اخركائن رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد عبدالهادى محمد ايمن -  15

 جويد الهادى عبد محمد/  بملك -  خربتا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد الجواد عبد الحليم عبد سمر -  16

  حسونه المطلب عبد محمد عزت/  بملك خربتا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 12932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا سعد احمد شعبان حنان -  17

  الفضل ابو مصطفى عزت محمد/  بملك المبره 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 20201007 تاريخ وفي 12935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا جرس حنا عاطف -  18

 عبدالمجيد محمد عطيه/  بملك - مغنين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 12936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محجوب هللا فضل وليد -  19

 عثمان محمد ايات/  بملك - حماده بكوم موسي عيسي مدرسة خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 12934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود منور احمد/  د - صيدليه -  20

 العلقامي عبدالسالم هنداوى رضا/  بملك - خربتا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 12933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عيد سامي محمود هبه -  21

 الشرقاوى عبدالفتاح حسين ممدوح/  بملك - الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 12937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهينه زكى مبروك احمد -  22

  مهينه محمد سليمان رضا/  بملك الوفائيه طيق اول الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 11077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابو ابراهيم احمد ابراهيم -  23

  منزليه ادوات لنشاط النحاس سعد محمد وليد/  بملك بيبان بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 11077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابو ابراهيم احمد ابراهيم -  24

  النحاس سعد محمد وليد بملك بيبان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدهللا منصور ايات -  25

 عجيله ابو علي عبدالفتاح ررجب/  بملك - زياده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيل محمود رفعت سناء -  26

  رزق مابراهي محمد الصافى/  بملك موسى عيسى مدرسه خلف المدارس شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  27

 عبد شحاته/  بملك مبارك على قريه 48 رقم منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 8720    برقم

  العزيز عبد العزيز عبد الحميد

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  28

  اخر رئيسى محل الى الفرع تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 8720    برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  29

 عبد شحاته/  بملك مبارك على قريه 48 رقم منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 8720    برقم

  العزيز عبد العزيز عبد الحميد

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  30

  اخر رئيسى محل الى الفرع تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 8720    برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكربيجي ابراهيم عبدهللا سعيد -  31

 الناقص عبدااله حسين زينب/  بملك - مهنا منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حسانين احمد محمود -  32

 سليم حسانين احمد حسانين/ بملك( ى)  انااليم قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 2729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد الفتاح عبد محمد -  33

 الصاوى احمد الفتاح عبد محمد/  بجعله  المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود احمد اسماء -  34

  ضحا عبدهللا محمد عزت/  بملك السهلمى تاحميد عبد الحاج منزل بجوار بيبان ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطى محمد سعيد زينب -  35

  يونس على حسن/  بملك النجيله الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 12940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار مبروك توفيق سميه -  36

 حامد بكر ابو محمد تهاني/  بملك - حماده بكوم الثوره شارع من الرياض شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 12946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاوى امين حسين امين -  37

  الحاوى محمود امين حسين/  بملك فريج زاويه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 12947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكشوك الرسول عبد صالح محمود -  38

  هنداوى سعد محمد محمد/  بملك صفيه السيه مدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 11193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلح عبدالهادى عبدالقوى عزت -  39

  شبل رجب الوردانى عالء/  بملك العام المستشفى امام الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 9280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنوفى محمد يوسف ابراهيم -  40

 االسكنريه 4 شقه علوى االول جليم الجيش طريق 348 الرمل بناحيه كائن اخر رئيسى  افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201016 تاريخ وفي 2729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد احالفت عبد محمد -  41

 الصاوى احمد الفتاح عبد محمد/  بملك - الدين صالح قريه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201016 تاريخ وفي 2729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد الفتاح عبد محمد -  42

 الصاوى احمد الفتاح عبد محمد/  بملك - الدين صالح قريه - ليصبح العنوان تديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شعبان حسن ربيع -  43

  محمد المجيد عبد محمود عالء/  بملك بولين قناطر العرب حوض الشريف ارض بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد شحاته رشاد محمد -  44

  الدين سيف محمد الهون ابو والء/  بملك بيبان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد دسوقى الكريم عبد محمد -  45

  الصعيدى دسوقى الكريم عبد السيد/  بملك النجيله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شعبان حسن ربيع -  46

 محمد عبدالمجيد محمود عالء/  بملك - بولين قناطر - العرب حوض الشريف ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالحافظ احمد -  47

 محمد احمد عبدالحافظ/  بملك - مكرم عمر قرية - بناحيه - بلدى مخبز/  لنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عباس ابراهيم محمد محمود -  48

 عمار الرازق عبد اسماعيل/  بملك - أوسيم شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 3024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدى محمود فتحى محمد -  49

  الباسط عبد على احمد/  بملك المؤمنين امير مدرسه خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب مصطفى الغنى عبد مصطفى -  50

 عزب مصطفى الغنى عبد صالح/  بملك القالوات ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 3024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود  فتحى  محمد -  51

  زراعيه واسمده مبيدات/  لنشاط الباسط عبد على احمد/  بملك المؤمنين امير مدرسه خلف بناحيه كائن فرع افتتاح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالحافظ احمد -  52

 محمد احمد عبدالحافظ/  بملك - مكرم عمر قريه ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 12954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على حسن دعاء -  53

  رميح محمود محمد وائل/  بملك الصواف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 11084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هللا حنا وليم اسحق -  54

  مطر مرقص عبدهللا/  بملك السالم حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 12955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال النبى عبد المنعم عبد خالد -  55

  الجمال النبى عبد محمد/  بملك الخاوى ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 11084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا حناهللا وليم اسحق -  56

  المنزليه االدوات تجاره لنشاط مطر مرقص عبدهللا/  بملك السالم حى بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف , العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 12956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى محمود عبدهللا محمود -  57

  زايد فرج العلبيم عبد محمد/  بملك الجالء قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان احمد صالح محمد -  58

  زيدان احمد صالح/  بملك - تلبقا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران الصمد عبد عمران ممدوح محمد -  59

 عمران الصمد عبد عمران ممدوح/  بملك - مليحه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدكماوى محمد المنعم عبد محمدصبحي -  60

 بكار الس رمضان وائل/  بملك - العمومي الشارع بيبان ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي قطب رمضان -  61

  محمد زيدان ابراهيم رمضان/  بملك - المرسي المجيد عبد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشي عبدالعاطي عادل محمد -  62

 حرفوش الصغير محمد كريم/  بملك - بريم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سليمان محمد -  63

 سليمان احمد محمد الحميد وعبد - احمد محمد علي عزه/  بملك - التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 8863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر العليم عبد رمضان خالد -  64

/  بملك - الدين صالح 9/  بناحيه كائن - الخ...     الخدمات وتسويق تصدير مكتب/  لنشاط اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 متولي حسنين صالح محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام سمير احمد -  65

 بيومي ياسين لطفي امل/  بملك - الجمعيه ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 8863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر العليم عبد رمضان خالد -  66

 متولي حسانين صالح محمد/  بملك - الدين صالح 9 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار الدين شمس رجب السيد -  67

 الوهاب عبد محمد الوهاب عبد/  بملك - الجمهوريه شارع من متفرع السوق شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 12966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف عبدالوهاب حسين رجب محمد -  68

 بالل علواني بالل السيد/  بملك - االجتماعيه الشئون بجوار الغربي السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 10576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد مرزوق احالم -  69

  حسين على محمد ايهاب/  يملك العربيه الوحده شارع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 6884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب سعيد صالح محمد -  1

 عامه صحه مبيدات واستيراد - نشاط إضافه

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه يالتوالتوك والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  2

 وبذور ومبيدات اسمده:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 8720   برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  3

 وبذور ومبيدات اسمده:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 8720   برقم

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 12891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عيد الطاهر خالد -  4

 ومفروشات كهربائيه اجهزه

 تاريخ وفي 11959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزراعيه للتنميه الجيار)  الجيار عبداللطيف محمد عبداللطيف -  5

 زراعيه حاصالت وتصدير وبذور ومبيدات اسمده/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 8863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر العليم عبد رمضان خالد -  6

 الصادره للرسائل والمراجعه والفحص الغذائيه والمنتجات الزراعيه الحاصالت وتسويق تصدير/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 الصحف اصدار عدا فيما - الغذائيه المواد وتجهيز وتعبئة تعبئتها ومهمات الزراعيه للحاصالت العامه والتوريدات والوارده

 وفيما  36 فقره 6 والمجموعه19 والمجموعه العماله وتوريد والحراس  واالمن نت واالنتر والمصاحف  الدينيه والكتب والمجالت

 2020/10/1 في 1308 برقم امنيه موافقه  -- الالزمه التراخيص علي الحصول بعد - الطباعه عدا

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 6933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالجابر منصور سارى -  7

 كامل الي بلدى مخبز:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالعزيز محمد فوزى -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حسانين احمد محمود -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 12951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عباس ابراهيم محمد محمود -  3

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران الصمد عبد عمران ممدوح محمد -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 12928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على موسى زكريا احالم -  5

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 12931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد احمد/  د يدليهص -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 12932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا سعد احمد شعبان حنان -  7

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكربيجي ابراهيم عبدهللا سعيد -  8

 خاص: التأشير وصف

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 8720   برقم

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوروارى عبدالرازق عادل محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 12935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا جرس حنا عاطف -  11

 خاص: التأشير

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 8720   برقم

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 12948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد شحاته رشاد محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة عبدالسالم رضا شريف -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 11077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابو ابراهيم احمد ابراهيم -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي قطب رمضان -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدهللا منصور ايات -  17

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 12949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد دسوقى الكريم عبد محمد -  18

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 12108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شعبان حسن ربيع -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيل محمود رفعت سناء -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 12954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على حسن دعاء -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 12929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد عبدالهادى محمد ايمن -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 12930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد الجواد عبد الحليم عبد سمر -  23

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدكماوى محمد المنعم عبد محمدصبحي -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 12937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهينه زكى مبروك احمد -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 12665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالحافظ احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف عبدالوهاب حسين رجب محمد -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنايحى ربه عبد محمود محمد طاهر -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار مبروك توفيق سميه -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد سعد ايمان -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود احمد اسماء -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 12955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال النبى عبد المنعم عبد خالد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 يختار وفي 12946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاوى امين حسين امين -  33

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 12947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكشوك الرسول عبد صالح محمود -  34

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سليمان محمد -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالاله الحميد عبد احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لهلوبه السيد على ابراهيم -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 12933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عيد سامي محمود هبه -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشي عبدالعاطي عادل محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد عمرابو محمد عبدالمنعم مختار -  40

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 12934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود منور احمد/  د - صيدليه -  41

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 11084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هللا حنا وليم اسحق -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار الدين شمس رجب السيد -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى خليل ابراهيم الدين سراج -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 3024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدى محمود فتحى محمد -  45

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 12952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب مصطفى الغنى عبد مصطفى -  46

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 12927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد عباس احمد عاطف احمد -  47

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 12936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محجوب هللا فضل وليد -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 12956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى محمود عبدهللا محمود -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان احمد صالح محمد -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 12945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطى محمد سعيد زينب -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام سمير احمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 8863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر العليم عبد رمضان خالد -  53

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، تاجر ،((  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستراد انفست اجرو))  رزق محمد الحسينى عز السيد الحسينى -  1

 افراد: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201012 تاريخ وفي 8720

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الزراعيه للمواد فوريست: الى 9477 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  1

 الضافر/ ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 11586 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  2

 (   ضافر عبدالسالم محمد حسن)  الزراعيه للتنميه

   والبذور والمبيدات لالسمده انفيست اجرو: الى 8720 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  3

   والبذور والمبيدات لالسمده انفيست اجرو: الى 8720 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  4

   سالم مهدى هللا عبد شوقى حنان: الى 3627 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  5

   السيارات غيار قطع لتجاره المالك: الى 9975 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  6

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   3926:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الديب حسن محمود شركه   - 1

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد وتصفيتها الشركه حل  السجل



 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   20201013 تاريخ وفى ،   3926:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته الديب حسن محمود شركه   - 2

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   3926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الديب حسن محمود شركه   - 3

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد وتصفيتها الشركه حل  السجل

 تم   20201013 تاريخ وفى ،   3926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته الديب حسن محمود شركه   - 4

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

   20201019 تاريخ وفى ،   2543:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عزب مصطفى عبدالغنى مصطفى/  شركة   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم 2005/12/28 في 2991 برقم التاريخ ثابت فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20201027،   تاريخ وفي 9770، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه هللا عبد محمد مهدى السالم عبد/ شركه -  1

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

 تم 20201027،   تاريخ وفي 9770، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه هللا عبد محمد مهدى السالم عبد/ شركه -  2

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

  القانونى الكيان تعديل تم20201027 تاريخ وفي 9770   برقم قيدها سبق ، وشركاه هللا عبد محمد مهدى السالم عبد/ شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه باسم التوقيع حق وله -- والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  دليور رشاد محمد عادل شريف -  1

 واالدارات الحكوميه الجهات امام الشركه يمثل وان ومصالحها ومتعلقاتها الشركه عنوان وتحت باسم التوقيع يكون ان ويشترط

 فى البنوك مع التعامل وكذلك ومصالحها الشركه عن نيابه العمل فى الغير مع يتعاقد ان وله واالفراد والخاصه العامه والموسسات

 واالقتراض الشيكات واصدار وااليداع والسحب(  ضمان خطابات اعتمادات جاريه حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 9587   برقم    20201014:  تاريخ ، البنوك لصالح التجاريه الرهن وعقود االستدانه عقود على والتوقيع والرهن واالستدانه

   برقم    20201027:  تاريخ ، متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا محمد مهدى حمدى -  2

9770 

   برقم    20201027:  تاريخ ، متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا محمد مهدى حمدى -  3

9770 

    20201027:  تاريخ ، متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا مهدى السالم عبد محمد -  4

 9770   برقم

    20201027:  تاريخ ، متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  دهللاعب مهدى السالم عبد محمد -  5

 9770   برقم

 والتوقيع االداره حق وتعديل متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا محمد مهدى حمدى -  6

 9770   برقم    20201027:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء

 والتوقيع االداره حق وتعديل متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا محمد مهدى حمدى -  7

 9770   برقم    20201027:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء

 والتوقيع االداره حق وتعديل متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا مهدى السالم عبد محمد -  8

 9770   برقم    20201027:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء

 والتوقيع االداره حق وتعديل متضامن شريك الى صفته تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا مهدى السالم عبد محمد -  9

 9770   برقم    20201027:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركاه عزب مصطفى عبدالغنى مصطفى/  شركة -  1

 2543   برقم

    20201027:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه هللا عبد محمد مهدى السالم عبد/ شركه -  2

 9770   برقم

    20201027:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه هللا عبد محمد مهدى السالم عبد/ شركه -  3

 9770   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9344   برقم    20201001:  تاريخ ، 1365  2020/03/22  العنين ابو الحفيظ عبد المقصود عبد هانى -  1

 7946   برقم    20201004:  تاريخ ، 1380  2020/3/29  السالم عبد الهريدى محمد السالم دعب محمد/  مهندس -  2

 8629   برقم    20201006:  تاريخ ، 1388  2017/09/03  خالد اسماعيل كامل محمد حمدى -  3

 6884   برقم    20201007:  تاريخ ، 1396  2018/1/30  خطاب سعيد صالح محمد -  4

 7986   برقم    20201007:  تاريخ ، 1391  2020/5/9  خاطر محمود مصطفى ايهاب/  ص د -  5

 215   برقم    20201007:  تاريخ ، 1390  2019/2/7  حسن احمد احمد الدين بهاء -  6

   برقم    20201012:  تاريخ ، 1412  2019/12/8(   البربرى السيد ابراهيم العاطى عبد)  توك التوك لتجارة البربرى -  7

9238 

 2392   برقم    20201012:  تاريخ ، 1409  2012/12/23  مراد ابراهيم صالح -  8

 2392   برقم    20201012:  تاريخ ، 1410  2017/12/23  مراد ابراهيم صالح -  9

 2729   برقم    20201012:  تاريخ ، 1415  2019/05/30  الصاوى احمد الفتاح عبد محمد -  10

 3209   برقم    20201012:  تاريخ ، 1414  2019/05/17  النجار ابراهيم اللطيف عبد مجاور -  11

 8921   برقم    20201013:  تاريخ ، 1419  2018/08/27  محمد ادريس النبى عبد محمد -  12

 8033   برقم    20201014:  تاريخ ، 1428  2020/06/28  الغفار عبد احمد الغندور عبد رضا -  13



 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

 1021   برقم    20201014:  تاريخ ، 1424  2020/06/26  ناجى شحاته  بدريه -  14

 8614   برقم    20201015:  تاريخ ، 1433  2012/8/13  الكريم عبد على محمد على -  15

 9289   برقم    20201015:  تاريخ ، 1430  2020/2/1  حموده جمال فاروق محمد -  16

   برقم    20201016:  تاريخ ، 1432  2019/3/19(   السقا رضا الدكتور صيدليه)  السقا مصطفي احمد رضا/  ص د -  17

5346 

 9105   برقم    20201018:  تاريخ ، 1444  2019/5/28  الشاعر سيد على يوسف على -  18

 9597   برقم    20201018:  تاريخ ، 1435  2020/10/8  الشامى محمد محمد هللا عبد -  19

   برقم    20201018:  تاريخ ، 2020/10/8  1435  ( Elshamy fruits for export)  للتصدير فروتس الشامى -  20

9597 

 2770   برقم    20201018:  تاريخ ، 1441  2018/8/30  الريش ابو عطيه السيد عبد لطفى -  21

 6086   برقم    20201019:  تاريخ ، 1456  2010/9/27  عطيه سالمه رضوان حمدي -  22

 6086   برقم    20201019:  تاريخ ، 1457  2020/9/27  عطيه سالمه رضوان حمدي -  23

 6086   برقم    20201019:  تاريخ ، 1458  2020/9/27  عطيه سالمه رضوان حمدي -  24

 7498   مبرق    20201019:  تاريخ ، 1450  2018/8/4  محمد حسين ابراهيم محمود -  25

 9390   برقم    20201019:  تاريخ ، 1449  2020/04/29  حسن الرحيم عبد محمد سعيد -  26

 9519   برقم    20201020:  تاريخ ، 1463  2020/08/03  رشوان على السيد محمد -  27

 9429   برقم    20201020:  تاريخ ، 1460  2020/5/24  ابراهيم يوسف ابراهيم رشا -  28

 9632   برقم    20201021:  تاريخ ، 1469  2020/11/15  حشيش محمد محمود مبروكه -  29

 9595   برقم    20201021:  تاريخ ، 1476  2020/10/7  غريب الخالق عبد كامل مبروكه -  30

 9391   برقم    20201021:  تاريخ ، 1470  2020/05/04  الجرف احمد حسنى محمد محمد -  31

 7135   برقم    20201021:  تاريخ ، 1464  2012/09/03  محمد علي موسي فؤاد -  32

 7135   برقم    20201021:  تاريخ ، 1465  2017/09/03  محمد علي موسي فؤاد -  33

 7795   برقم    20201021:  تاريخ ، 1471  2014/08/31  عمر خطاب حميدو محمد مها -  34

 7795   برقم    20201021:  تاريخ ، 1472  2019/09/01  عمر خطاب حميدو محمد مها -  35

 8087   برقم    20201021:  تاريخ ، 1466  2020/09/27  البخاريه الدراجات غيار قطع لتجارة الطويل -  36

 8087   برقم    20201021:  تاريخ ، 1466  2020/09/27  والموتيسكالت التوكتوك وتجارة لبيع الطويل -  37

 8087   برقم    20201021:  تاريخ ، 1466  2020/09/27  الطويل الواحد عبد سليمان مصطفى -  38

 2015   برقم    20201022:  تاريخ ، 1477  2012/4/24  عبدالوهاب توفيق فاطمه -  39

 2015   برقم    20201022:  تاريخ ، 1478  2017/4/23  عبدالوهاب توفيق فاطمه -  40



 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

 8828   برقم    20201025:  تاريخ ، 1488  2018/4/3  المولى عبد هللا عبد محمود ناصر -  41

 9593   برقم    20201025:  تاريخ ، 1481  2020/10/4  عمارة ابو حسن احمد احمد -  42

 6029   برقم    20201025:  تاريخ ، 1499  2015/8/15  المعداوي مصطفي ابراهيم ساميه -  43

 6029   برقم    20201025:  تاريخ ، 1500  2020/8/16  المعداوي مصطفي ابراهيم ساميه -  44

   برقم    20201025:  تاريخ ، 1493  2015/10/11(   اللقاني خيري الدكتور صيدليه) اللقاني احمد محمود خيري ص د -  45

6103 

    20201025:  تاريخ ، 1494  2020/108/12(   اللقاني خيري الدكتور صيدليه) اللقاني احمد محمود خيري ص د -  46

 6103   برقم

 7803   برقم    20201025:  تاريخ ، 1483  2014/9/9  صالح ابو احمد محمد فاطمه -  47

 7803   برقم    20201025:  تاريخ ، 1484  2019/9/9  صالح ابو احمد محمد فاطمه -  48

 9607   برقم    20201025:  تاريخ ، 1498  2020/10/25  خيوه احمد حمدى محمود -  49

 9510   برقم    20201028:  تاريخ ، 1513  2020/07/27  محمد الرحمن عبد العظيم عبد هانى -  50

 5267   برقم    20201028:  تاريخ ، 1510  2014/01/10  هندي محمد هللا عبد ماجده -  51

 5267   برقم    20201028:  تاريخ ، 1511  2019/01/10  هندي محمد هللا عبد ماجده -  52

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3926   برقم    20201013:  تاريخ ، 1421  2020/08/08  وشركاه الديب حسن محمود شركه -  1

 3926   برقم    20201013:  تاريخ ، 1421  2020/08/08  وشريكته الديب حسن محمود شركه -  2

 3926   برقم    20201013:  تاريخ ، 1421  2020/08/08  وشركاه الديب حسن محمود شركه -  3

 3926   برقم    20201013:  تاريخ ، 1421  2020/08/08  وشريكته الديب حسن محمود شركه -  4

 2543   برقم    20201019:  تاريخ ، 1453  2018/3/30  وشركاه عزب مصطفى عبدالغنى مصطفى/  شركة -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


