
 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

 يناير شهرل  طوخ لمكتبجريدة األسماء التجارية 

 

 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  

 

 نقل عن 7759 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان احمد شحات محمود -  1

 مركز-القناطر شبين:  بجهة ، والدولي والداخلي البري النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص علي الحصول بعد عمال

 القليوبيه- السمن كوم-القناطر شبين

 عن 7753 برقم 20210111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القليوبي محمد محمود علي شيماء -  2

 محمد دسوقي عليوه السيد/ملك-مشتهر-طوخ مركز-طوخ:  بجهة ، مكتبه

 عن 7772 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا عبدالمؤمن صالح مراد -  3

 جادهللا عبدالمؤمن صالح مراد ملك-سنهره خلوة:  بجهة ، الي نصف بلدى مخبز

 عن 7784 برقم 20210131 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعليم عبدهللا محمد -  4

 حجازى على احمد/ملك-طوخ-القديمه المساكن شارع 6:  بجهة ، سيارات سروجى

 عن 7785 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد درويش صابر سمير احمد -  5

 عبدالسميع محمد منال/ملك-المحكمه شارع-القناطر شبين:  بجهة ، تجميل ادوات و معقمات و منظفات توزيع و تعبئة

 عن 7773 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور سعيد رزق نشوى -  6

 سليمان السيد احمد ملك-رشدى حسين شارع-القناطر شبين:  بجهة ، االنترنت و الكومبيوتر عدا فيما المحمول خدمات

 الصواف

 7746 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عبدالمقصود السيد محمد -  7

 عفيفى محمد عبدالحليم ملكصفيه-كفرالجمال:  بجهة ، بالتجزئه البقول و الحبوب تجارة نع

 7775 برقم 20210119 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد محمد جاد فتحى احمد -  8

 عبد محمد/  ملك - طوخ مركز - طوخ - النقراشى شارع:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر عدا فيما موبيالت محل عن

 مبارك بالل العاطى

 عن 7750 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعودى السيد محمد سعيد احمد -  9

 طوخ - االعرج صالح الشيح شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح القرارات حدود فى وبالستيك ورقيه منتجات مصنع

 الدين عامرصالح صالح/  ملك - طوخ مركز -

 7778 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد عبدالسالم جمال احمد -  10

 محمد عبدالسالم جمال/ملك-القناطر شبين-ابوبكر شارع 13:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 7770 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورا منسي السالم عبد عطيه سعاد -  11

-القناطر شبين:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزة عدا فيما ومفروشات ومنزليه كهربائيه وادوات كهربائيه اجهزه عن

 خضره محمد مصطفي/ملك-القليوبيه- المريج-القناطر شبين مركز

 7764 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد محمد حسن رجب وفاء -  12

:  بجهة ، والدولي والداخلي البري النقل تنظيم جهار من الالزمه التراخيص الحصول بعد ورحالت عمال نقل مكتب عن

 خليل صالح النبي عبد/ملك- القليوبيه- القناطر شبين -نوي

 عن 7769 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا ابو محمد عثمان حنان -  13

 حسين شارع- القناطر شبين مركز-القناطر شبين:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه حريمي مالبس محل

 الياني ابراهيم ابراهيم/ملك-رشدي

 7763 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الفتاح عبد العظيم عبد ايمن -  14

 ، والدولي والداخلي البري النقل تنظيم جهاز من االزمه التراخيص علي الحصول بعد ورحالت عمال نقل مكتب عن

 الفتاح عبد العظيم عبد/ملك- القليوبيه-طحا كفر-القناطر شبين مركز-القناطر شبين:  بجهة

 7760 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا لعالا ابو محروس محمود -  15

 زين السيد ملك- القليوبيه-المحمود مسجد بجوار النقراشي شارع-طوخ مركز-طوخ:  بجهة ، حريمي احذيه محل عن

 العابدين

 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران الهادى عبد نجدى عبدالهادى -  16

 نجدى عبدالهادى نجدى/ ملك-طوخ-سنهره خلوة:  بجهة ، حالبه مواشى معلف عن 7782



 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 7774 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحتي حسن حسن جوده خالد -  17

:  بجهة ، الدولى و الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص على الحصول بعد عمال نقل و رحالت مكتب

 سليمان محمد عواد فاطمه ملك-حجاج جالل شارع1-طوخ

 7755 برقم 20210111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد الحى عبد  محمد احمد -  18

 الالزمه التراخيص على الحصول بشرط والبحرى البرى والنقل العماله توريد عدا فيما عمال ونقل رحالت مكتب عن

 عبد صبحى هيثم/  ملك - القناطر شبين مركز - القناطر شبين - تميم بنى تل:  بجهة ، النشاط لهذا الالزمه والموافقات

 الحميد

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد الرازق عبد المحسن عبد الرحمن عبد -  19

-القناطر شبين مركز-القناطر شبين:  بجهة ، تجميل مستحضرات وتوريدات شحن مكتب عن 777 برقم 20210121

 الباب فتح عواد الرازق عبد المحسن عبد/ملك-القليوبيه بدوي خلوه

 7781 برقم 20210127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجدى عبدالهادى نجدى ابوسريع -  20

 نجدى عبدالهادى نجدى/ملك- طوخ-سنهره خلوة:  بجهة ، حالبه مواشى معلف عن

 7781 برقم 20210127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجدى عبدالهادى نجدى ابوسريع -  21

 نجدى عبدالهادى نجدى/ملك- طوخ-سنهره خلوة:  بجهة ، حالبه مواشى معلف عن

 ، بقاله عن 7754 برقم 20210111 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسن زكريا منال -  22

 الباقي عبد اللطيف عبد نجاح/ملك- قليوبيه-طوخ مركز-هارس شبرا:  بجهة

 عن 7780 برقم 20210126 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى محمد هللا عبد محمد -  23

 سويلم محمد احمد حسن احمد/ ملك -القناطر شبين مركز - القناطر شبين - نوب طحا:  بجهة ، ماركت سوبر

 مكتب عن 7758 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد السيد صبح -  24

 ابراهيم محمد حسين ملك-نوى-القناطر شبين:  بجهة ، رحالت و عمال نقل

 7776 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قدح عبدالرحمن يوسف سعيد محمد -  25

 محمد سعيد عبدالنبى ماجده ملك-عثمان خلوه شارع-القناطر شبين:  بجهة ، االنترنت ماعادا كافيه عن

 عن 7752 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد الجواد عبد اميره -  26

 - التوبه مسجد شارع4:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد( حشريه مبيدات) العامه الصحه مبيدات انتاج

 محمد كمال ماهر/ ملك- القناطر شبين مركز - القناطر شبين

 عن 7761 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  جاد العزيز عبد مجدي محمد -  27

 الحميد عبد المقصود عبد/ملك-القليوبيه- النمر زيد ابو شارع -طوخ مركز-طوخ:  بجهة ، سيارات فرش تصنيع مصنع

 محمد

 عن 7748 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صوابى على على على محمد -  28

 خليل محمد نبيله - ملك -قليوبيه - طوخ مركز هارس شبرا:  بجهة ، مجمدات

 عن 7771 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين عبدالسالم على محمود -  29

 اجهزة ادارة و وصيانة الشرب مياه خزانات تطهير و غسيل و حدائق تنسيق و عموميه توريدات و عامه مقاوالت مكتب

 شارع-القناطر شبين:  بجهة ، العماله توريد عدا وفيما للنشاط الالزمه التراخيص على الحصول بعد الطبيه النقايات

 احمد السيد ماهر ملك-بورسعيد

 برقم 20210110 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى عماره حسانين ناصر ياسمين -  30

/  ملك- دجوى اكياد - االحرار جزيرة - النقطه عزبة - الجديده المنشيه شارع 19:  بجهة ، احذيه مصنع عن 7749

 عماره حسانين ناصر

 عن 7765 برقم 20210117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالرحمن السيد ابراهيم -  31

:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص على الحصول بعد عمال نقل و رحالت مكتب

 السيد عبدهللا احمد ملك-طحانوب

 7783 برقم 20210131 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم غانم عبدالظاهر محمد بالل -  32

 مصطفى عبدالفتاح ابراهيم احمد/ملك-طوخ-سنهره:  بجهة ، الوميتال تجميع ورشة عن

 عن 7747 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مسعود فوزى محمد -  33

 النقل من النشاط بهذا الالزمه والملفات التراخيص على الحصول وبشرط العماله توريد عدا فيما عمال نقل متعهد مكتب

 سليمان مسعود فوزى - ملك - قليوبيه - طوخ مركز - الحدادين كفر:  بجهة ، والدولى والداخلى البرى
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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

 عن 7762 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح ناصر شريف -  34

:  بجهة ، والدولي والداخلي البري النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص علي  الحصول بعد ورحالت عمال نقل مكتب

 فهمي ماهر محمد/ ملك- القليوبيه -نوي-القناطر شبين مركز-القناطر شبين

 7766 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر محمد عامر محمد عصمت -  35

 ، الدولى و والداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص على الحصول بعد رحالت و عمال نقل مكتب عن

 محمد السيد عبله ملك-كفرشبين:  بجهة

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن -  36

 وبشرط لذلك المنظمه واللوائح القرارات حدود فى تجميل مستضرات وتوريد شحن مكتب عن 7777 برقم 20210121

 بدوى خلوه- القناطر شبين - مركز - القناطر شبين:  بجهة ، النشاط بهذا الالزمه والتراخيص الموافقات على الحصول

 الباب غتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن - ملك - قليوبيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  اليوميه االسره ومستلزمات والتموين والتجزئه تجارة  ،  شركة   معوض عباس حياه ورثه -  1

:  بجهة ، اليوميه االسره ومستلزمات والتموين والتجزئه تجارة عن ، 7767 برقم 20210118 فى ،قيدت 1400.000

 - طوخ مركز - طوخ - الناصريه قرية - قها

 التجاريه والتوكيالت الغذائيه المنتجات كافة وتسويق وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشريكه محمد حسنى شريف -  2

 20210126 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  واالعالن والدعايه العماله توريد فيماعدا العموميه والتوريدات

 دافيماع العموميه والتوريدات التجاريه والتوكيالت الغذائيه المنتجات كافة وتسويق وتوزيع تجارة عن ، 7779 برقم

 شكرى/  ملك- الزهويين نوى طريق- القناطر شبين مركز - القناطر شبين:  بجهة ، واالعالن والدعايه العماله توريد

 شكرى محمود

 البرى والنقل السياحيه الرحالت عدا فيما بالسيارات رحالت مكتب  ،  شركة   وشركاه على مصطفى رجب سامح -  3

 فى ،قيدت 4650.000   مالها ،رأس  النشاط لهذا االزمه التراخيص على الحصول االبشرط العماله وتوريد والبحرى

 وتوريد والبحرى البرى والنقل السياحيه الرحالت عدا فيما بالسيارات رحالت مكتب عن ، 7768 برقم 20210118

 نصار الرحمن عبد ملكه/  ملك - الناصريه - قها:  بجهة ، النشاط لهذا االزمه التراخيص على الحصول االبشرط العماله

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   514:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان السيد محمد أحمد عادل   - 1

 النشاط ترك تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   3412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربيع محمد سالمة السيد   - 2

 نهائيا التجارة لترك السجل شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  7133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر محمد محمد العزيز عبد أمنية -  1

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

 المال رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  7761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد العزيز عبد مجدي محمد -  2

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



 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

 رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  5207 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيمى ابراهيم محمد سعد محمد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  90 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن محمود حسن -  4

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 7746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالمقصود السيد محمد -  1

  عفيفى محمد عبدالحليم ملكصفيه-كفرالجمال ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 7747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود فوزى محمد -  2

 سليمان مسعود فوزى - ملك - قليوبيه - طوخ مركز - الحدادين كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 7752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الجواد عبد اميره -  3

 محمد كمال ماهر/ ملك- القناطر شبين مركز - القناطر شبين - التوبه مسجد شارع4 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 7748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صوابى على على على محمد -  4

 خليل محمد نبيله - ملك -قليوبيه - طوخ مركز هارس شبرا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 7750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودى السيد محمد سعيد احمد -  5

 الدين عامرصالح صالح/  ملك - طوخ مركز - طوخ - االعرج صالح الشيح شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 7749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عماره حسانين ناصر ياسمين -  6

 ناصر/  ملك- دجوى اكياد - االحرار جزيرة - النقطه عزبة - الجديده المنشيه شارع 19 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 عماره حسانين

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 7751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عواد محمد حسين عمار -  7

 - هارس شبرا ،   :الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 7754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن زكريا منال -  8

 الباقي عبد اللطيف عبد نجاح/ملك- قليوبيه-طوخ مركز-هارس شبرا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 7753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القليوبي محمد محمود علي شيماء -  9

  محمد دسوقي عليوه السيد/ملك-مشتهر-طوخ مركز-طوخ ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 7755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الحى عبد  محمد احمد -  10

 الحميد عبد صبحى هيثم/  ملك - القناطر شبين مركز - القناطر شبين - تميم بنى تل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 6316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم سمير محمد -  11

 محمد ابراهيم سمير محمد/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 7758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد صبح -  12

 ابراهيم محمد حسين ملك-نوى-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم حسنين عيد ممدوح محمده -  13

 طلعت رافت - ملك - القليوبيه - القناطر شبين - العمومى رشدى حسين شارع/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 الفار مرقص امين

 سبق  ، فرد تاجر ، عالم حسنين عيد ممدوح محمد/  تجارته التاجر به يباشر الذى واالسم التجارى االسم تعديل -  14

 حسين شارع/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7547    برقم قيده

 الفار مرقص امين طلعت رافت - ملك - القليوبيه - القناطر شبين - العمومى رشدى

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان احمد شحات محمود -  15

  القليوبيه- السمن كوم-القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا العال ابو محروس محمود -  16

  العابدين زين السيد ملك- القليوبيه-المحمود مسجد بجوار النقراشي شارع-طوخ مركز-طوخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد العزيز عبد مجدي محمد -  17

  محمد الحميد عبد المقصود عبد/ملك-القليوبيه- النمر زيد ابو شارع -طوخ مركز-طوخ ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد حسن رجب وفاء -  18

  خليل صالح النبي عبد/ملك- القليوبيه- القناطر شبين -نوي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 6061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف حسن حسن أسامة -  19

 عفيفي عفيفي مسعد/ملك- القليوبيه طوخ-مشتهر طريق الحصه مصرف شارع الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح ناصر شريف -  20

  فهمي ماهر محمد/ ملك- القليوبيه -نوي-القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 7763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الفتاح عبد العظيم عبد ايمن -  21

  الفتاح عبد العظيم عبد/ملك- القليوبيه-طحا كفر-القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالرحمن السيد ابراهيم -  22

 السيد عبدهللا احمد ملك-طحانوب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد عامر محمد عصمت -  23

  محمد السيد عبله ملك-كفرشبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 4950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن مرسى أحمد سعاد -  24

/  ملك قليوب سنه ابو رجب اوالد شارع - قليوب مركز - قليوب بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وقيد 20201/1/18 فى 55 برقم اودع التبريد وغرف المبرده الصانديق تصنيع لالستغال صالح السيد الغنى عبد عصام

 طوخ 4950 تابع برقم

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورا منسي السالم عبد عطيه سعاد -  25

 خضره محمد مصطفي/ملك-القليوبيه- المريج-القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا ابو محمد عثمان حنان -  26

 الياني ابراهيم ابراهيم/ملك-رشدي حسين شارع- القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سعيد رزق نشوى -  27

 الصواف سليمان السيد احمد ملك-رشدى حسين شارع-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالمؤمن صالح مراد -  28

 جادهللا عبدالمؤمن صالح مراد ملك-سنهره خلوة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحتي حسن حسن جوده خالد -  29

  سليمان محمد عواد فاطمه ملك-حجاج جالل شارع1-طوخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالسالم على محمود -  30

  احمد السيد ماهر ملك-بورسعيد شارع-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 7775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد جاد فتحى احمد -  31

 مبارك بالل العاطى عبد محمد/  ملك - طوخ مركز - طوخ - النقراشى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 5207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى ابراهيم محمد سعد محمد -  32

 عبدالباسط شريف محمد شريف لكم-بلتان- الصغير البحر شارع/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 7776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدح عبدالرحمن يوسف سعيد محمد -  33

 محمد سعيد عبدالنبى ماجده ملك-عثمان خلوه شارع-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد الرازق عبد المحسن عبد الرحمن عبد -  34

 عبد/ملك-القليوبيه بدوي خلوه-القناطر شبين مركز-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

  الباب فتح عواد الرازق عبد المحسن

 تاريخ وفي 7777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن -  35

 - ملك - قليوبيه بدوى خلوه- القناطر شبين - مركز - القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

 الباب غتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 7778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد عبدالسالم جمال احمد -  36

  محمد عبدالسالم جمال/ملك-القناطر شبين-ابوبكر شارع 13 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 7780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى محمد هللا عبد محمد -  37

 سويلم محمد احمد حسن احمد/ ملك -القناطر شبين مركز - القناطر شبين - نوب طحا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 4570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم شهاب مسلم مختار -  38

 سليمان محروس سومة/ ملك طوخ مركز ماضى شارع/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 7782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران الهادى عبد نجدى عبدالهادى -  39

  نجدى عبدالهادى نجدى/ ملك-طوخ-سنهره خلوة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 7781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجدى عبدالهادى نجدى ابوسريع -  40

  نجدى عبدالهادى نجدى/ملك- طوخ-سنهره خلوة ،:   الـتأشير فوص,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 7783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غانم عبدالظاهر محمد بالل -  41

  مصطفى عبدالفتاح ابراهيم احمد/ملك-طوخ-سنهره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 5474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم فتحى صالح -  42

 المحل بالغاء تاشير االتى تم 27/1/2021 في 427 رقم بالقليوبيه التجاريه الغرفه شهادة بموجب ،:   الـتأشير وصف

 كرتون اطباق مستودع/بالنشاط االخر الرئيسى

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 7784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم عبدهللا محمد -  43

  حجازى على احمد/ملك-طوخ-القديمه المساكن شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 7785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد درويش صابر سمير احمد -  44

  عبدالسميع محمد منال/ملك-المحكمه شارع-القناطر شبين ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 4730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد محمد العزيز عبد مجدى -  1

 المستعمله السيارات لتجارة معرض:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 3957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عبدالرافع احمد ماجدة -  2

 حلويات و بقاله الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 4738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد محمود على -  3

 صحيه ادوات/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 7729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد هالل امل -  4

 2021/1/1 من اعتبارا بقاله نشاط اضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 5207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى ابراهيم محمد سعد محمد -  5

 مفروشات و مالبس الى/  النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 6229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سليمان حسين طة -  6

 وشباك باب وتصنيع نجاره مصنع الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 7752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الجواد عبد اميره -  1

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 7755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الحى عبد  محمد احمد -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا ابو محمد عثمان حنان -  3

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 7746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالمقصود السيد محمد -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 7747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود فوزى محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد العزيز عبد مجدي محمد -  6

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد حسن رجب وفاء -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 7776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدح عبدالرحمن يوسف سعيد محمد -  8

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا العال ابو محروس محمود -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 7765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالرحمن السيد ابراهيم -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 7780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى محمد هللا عبد محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 7753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القليوبي محمد محمود علي شيماء -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورا منسي السالم عبد عطيه سعاد -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح ناصر شريف -  14

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الفتاح عبد العظيم عبد ايمن -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 7758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد صبح -  16

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 7781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجدى عبدالهادى نجدى ابوسريع -  17

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 7751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عواد محمد حسين عمار -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالسالم على محمود -  19

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 7749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عماره حسانين ناصر ياسمين -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد جاد فتحى احمد -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210131 ريختا وفي 7783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غانم عبدالظاهر محمد بالل -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 7759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان احمد شحات محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 7766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد عامر محمد عصمت -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سعيد رزق نشوى -  25

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 7750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودى السيد محمد سعيد احمد -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحتي حسن حسن جوده خالد -  27

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 7754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن زكريا منال -  28

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالمؤمن صالح مراد -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 7778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد عبدالسالم جمال احمد -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد الرازق عبد المحسن عبد الرحمن عبد -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121

 تاريخ وفي 7777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن -  32

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121

 الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 7784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم عبدهللا محمد -  33

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 7785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد درويش صابر سمير احمد -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 7748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صوابى على على على محمد -  35

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 7782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران الهادى عبد نجدى عبدالهادى -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  الى التجاريه السمه تعديل: الى 7547 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  1

   الجاهزة للمالبس كاتش

 واالسم التجارى االسم تعديل: الى 7547 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  2

   عالم حسنين عيد ممدوح محمد/  تجارته التاجر به يباشر الذى

 النور التجاريه السمه اضافة: الى 7736 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210119:  تاريخ فى  ،  -  3

   والبقول للحبوب

   يوجد ال/  التجاريه السمه لتعديل: الى 90 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210125:  تاريخ فى  ،  -  4

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 النور شركه: الى 7756 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210120:  تاريخ ىف  ،  -  1

 التجاريه والتوكيالت للتجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4738   برقم    20210103:  تاريخ ، 1    عبدالعال محمد محمود على -  1

 4777   برقم    20210104:  تاريخ ، 4    ابراهيم على انيس محمد وفاء -  2



 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

 4730   برقم    20210105:  تاريخ ، 6    عواد محمد العزيز عبد مجدى -  3

 1591   برقم    20210105:  تاريخ ، 5    زيد أبو محمد الحليم عبد ثناء -  4

 3777   برقم    20210110:  تاريخ ، 14    دسوقى الحميد عبد محى -  5

 1681   برقم    20210110:  تاريخ ، 12    زيد ابو احمد صبحى -  6

 4498   برقم    20210110:  تاريخ ، 9    سالم يوسف ابواليزيد محمد اسمهان -  7

 4498   برقم    20210110:  تاريخ ، 10    سالم يوسف ابواليزيد محمد اسمهان -  8

 7228   برقم    20210111:  تاريخ ، 19    احمد سيد فهمى صبرى مها -  9

 6708   برقم    20210111:  تاريخ ، 20    يوسف محمد عزب غالية -  10

 514   برقم    20210112:  تاريخ ، 25    رمضان السيد محمد أحمد عادل -  11

 737   برقم    20210113:  تاريخ ، 26    سعيد شعراوى محمد شامية -  12

 3957   برقم    20210113:  تاريخ ، 28    حماده عبدالرافع احمد ماجدة -  13

 3957   برقم    20210113:  تاريخ ، 29    حماده عبدالرافع احمد ماجدة -  14

 3957   برقم    20210113:  تاريخ ، 30    حماده عبدالرافع احمد ماجدة -  15

 2059   برقم    20210114:  تاريخ ، 37    عفيفى مصطفى شكرى اشرف -  16

 4594   برقم    20210117:  تاريخ ، 46    الجليل عبد الرحمن عبد الرازق عبد -  17

 6949   برقم    20210118:  تاريخ ، 52    المجيد عبد محمد المجيد عبد الحليم عبد -  18

 2175   برقم    20210118:  تاريخ ، 49    عوض محمد النبى عبد الكريم عبد -  19

 6489   برقم    20210118:  تاريخ ، 53    رزق محمد احمد عثمان ياسر -  20

 7140   برقم    20210119:  تاريخ ، 58    الهادى عبد الرحمن عبد محمد زينب -  21

 4804   برقم    20210119:  تاريخ ، 59    يوسف اللطيف عبد رجب رضا -  22

 142   برقم    20210120:  تاريخ ، 79    محمد الحميد عبد محمد السعيد -  23

 5207   برقم    20210120:  تاريخ ، 70    الشيمى ابراهيم محمد سعد محمد -  24

 5207   برقم    20210120:  تاريخ ، 71    الشيمى ابراهيم محمد سعد محمد -  25

 3412   برقم    20210120:  تاريخ ، 66    ربيع محمد سالمة السيد -  26

 142   برقم    20210120:  تاريخ ، 67    جعفر الحميد عبد محمد السعيد -  27

 142   برقم    20210120:  تاريخ ، 68    جعفر الحميد عبد محمد السعيد -  28

 2792   برقم    20210121:  تاريخ ، 76    منصور موسي منصور مسعد -  29

 2792   برقم    20210121:  تاريخ ، 77    منصور موسي منصور مسعد -  30

 6882   برقم    20210125:  تاريخ ، 81    السيد قنديل على اميره -  31

 4780   برقم    20210125:  تاريخ ، 84    سليمان عبدالباسط السيد اشرف -  32

 3619   برقم    20210125:  تاريخ ، 82    فرج محمد عزالدين فؤاد عفاف -  33

 6407   برقم    20210127:  تاريخ ، 94    صارن ابراهيم محمد الحسيني محمد -  34

 6746   برقم    20210127:  تاريخ ، 95    النحاس محمد جالل محمد -  35

 4731   برقم    20210131:  تاريخ ، 100    احمد محمد احمد مصطفى -  36

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2622   برقم    20210103:  تاريخ ، 3    وشريكه يونس حسن محمد -  1

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه احمد الونيس عبد -  2

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد محمد أحمد -  3

 4740   رقمب    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد محمد أحمد -  4

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد احمد محمد احمد -  5

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد احمد محمد احمد -  6

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه احمد الونيس عبد -  7



 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

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد محمد أحمد -  8

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد محمد أحمد -  9

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد احمد محمد احمد -  10

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد احمد محمد احمد -  11

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه احمد الونيس عبد -  12

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد محمد أحمد -  13

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد محمد أحمد -  14

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشركاه شديد احمد محمد احمد -  15

 4740   برقم    20210110:  تاريخ ، 11    وشريكه شديد احمد محمد احمد -  16

 6741   برقم    20210117:  تاريخ ، 45    وشركاه الوهاب عبد احمد السيد عثمان -  17

 6741   مبرق    20210117:  تاريخ ، 45    وشركاه العال عبد محمد الحكيم عبد سعيد -  18

 2787   برقم    20210125:  تاريخ ، 85    وشريكه عبده محمد عيسى -  19

 2787   برقم    20210125:  تاريخ ، 86    وشريكه عبده محمد عيسى -  20

 2787   برقم    20210125:  تاريخ ، 87    وشريكه عبده محمد عيسى -  21

 1114   برقم    20210126:  تاريخ ، 89    وشركاه الحلواني يوسف سيد محمود -  22

 1114   برقم    20210126:  تاريخ ، 90    وشركاه الحلواني يوسف سيد محمود -  23

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


