
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مارس شهر طاميه 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 : ىالتجار 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 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتعبئة تجهيز عن 8311 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود لطفى عياض -  1

 على عبدالونيس اسامه/ بملك طاميه مركز اوشيم كوم:  بجهة ، االعالف

 الزجاج تجارة عن 8312 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران هاشم حلمى احمد -  2

 احمد محمد سعد محمد/ بملك سنورس مركز ترسا:  بجهة ، والبلور

 ، البقاله تجارة عن 8340 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى شحاته يحى عمرو -  3

 عيسى شحاته يحيى/ بملك طاميه مركز القديمه فايز عزبة:  بجهة

 الحدايد تجارة عن 8310 برقم 20190313 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك حماد على حليمه -  4

 جباره على راويه/ بملك طاميه مركز فانوس الجندى مراد عزبة:  بجهة ، والبويات

 ، البقاله تجارة عن 8315 برقم 20190317 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسين محمد حسين -  5

 عبدالسميع عنتر محروس/بملك-طاميه مركز-فرقص:  بجهة

 ورشة عن 8316 برقم 20190317 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خليفه محمد عبدالعزيز سعاد -  6

 عبدالعزيز محمود حماده/ ملك-طاميه مركز -محفوظ كفر:  بجهة ، خشب نشارة

 تجارة عن 8317 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالحكيم رشاد سماح -  7

 ابراهيم محمد حماده/ بملك-طاميه مركز- صاوى معصرة:  بجهة ، غالل

 عن 8308 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالرازق عبدالعليم مبروكه -  8

 كامل عادل محمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة ، دقيق ميتودع

 تجارة عن 8347 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعاطى شعيب محمد -  9

 احمد محمود سيد محمد/ بملك طاميه بندر نور القادر عبد عزبة:  بجهة ، االعالف

 ادوات تجارة عن 8313 برقم 20190317 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على حسين عيد -  10

 عثمان زغلول اعزمنهم/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة:  بجهة ، منزليه

 مكتب عن 8343 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سعد صليب صالح -  11

 سيف ابو كامليافايق/ ملك طامية مركز جورجى عزبة:  بجهة ، المتكامله المقاوالت العمال

 تجارة عن 8306 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمود عطيه محمود -  12

 عبدالعزيز عبدهللا زينب/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة الحجاره:  بجهة ، البقاله

 عن 8289 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالرحمن محسن محمود -  13

 عبدالرحمن محمد على/ بملك-طاميه مركز- دارالسالم:  بجهة ، دهب شعريه

 ، البقاله تجارة عن 8288 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سيد محمد سالمه -  14

 سيد محمد حسام/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة:  بجهة

 8332 برقم 20190321 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد عبدالسميع عبدالظاهر عبدالرحمن -  15

 محمود الوهاب عبد محمد/ بملك سنورس بندر زغلول سعد ش:  بجهة ، ذهبيه مصوغات بيع عن

 تدريب مركز عن 8333 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب رجب محمد عماد -  16

 السيد الرازق عبد معنى/ بملك سنورس بندر الراضى ش:  بجهة ، ولغات كمبيوتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حبيبات تصنيع عن 8334 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج احمد محمد مصعب -  17

 رمضان شعبان مجدى/ بملك طاميه مركز رشوان قصر الرمال حوض:  بجهة ، بالستيك

 تربية حظيرة عن 8338 برقم 20190324 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام احمد امام حماده -  18

 فرج الستار عبد خالد/ بملك طاميه مركز المظاطلى:  بجهة ، مواشى

 عطاره تجارة عن 8337 برقم 20190324 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى على عبدهللا سماح -  19

 محمد محمود عبدهللا ملك- طاميه بندر- الكورنيش شارع:  بجهة ،

 تجارة عن 8339 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالفتاح احمد شعبان -  20

 السيد عبدالفتاح احمد/ ملك -طاميه مركز-سرسنا:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 استغالل عن 2583 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالفتاح عبدالغنى بدوى -  21

 ومدينة لمركز المحليه الوحده/ بملك سنورس مركز طنطاوى منشاة عبدالعزيز بن عمر شارع:  بجهة ، العمومى سنورس سوق

 سنورس

 حظيره عن 8314 برقم 20190317 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى عبدالكريم سيد محمد -  22

 ناجى عبدالكريم سيد/بملك-طاميه مركز -المظاطلى:  بجهة ، مواشى تربيه

 نقل مكتب عن 8344 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب عطيه ربيع فاتن -  23

 محجوب محمد عاطف/ بملك طاميه مركز فانوس الجندى مراد عزبة:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 تجاره عن 8349 برقم 20190326 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد مبروك عبدالموجود رمضان -  24

 عطيه سيد محمد/ملك-طاميه مركز- مبروك يعقوب عزبة:  بجهة ، اعالف

 قطع تجارة عن 8348 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد كامل حجاج حازم -  25

 شيبه توفيق احمد/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة:  بجهة ، غيارواكسسوارسيارات

 عن 8309 برقم 20190312 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم مصطفى عبدالهادى عماد -  26

 عبدالعليم مصطفى عبدالهادى/ بملك طاميه مركز فانوس:  بجهة ، المواشى لتربية حظيرة

 البقاله تجارة عن 8350 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس معبدالسال السيد نوره -  27

 عبدالسالم سيد محمد/ بملك -طاميه مركز- محفوظ كفر:  بجهة ،

 عن 8351 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالفتاح الدين بهاء محمود -  28

 عبدهللا عبدالفتاح الدين بهاء/ بملك سنورس مركز مطرطارس:  بجهة ، مكتبه

 تربية حظيرة عن 8352 برقم 20190326 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على مختار رأفت -  29

 على مختار حسن/ بملك طاميه مركز عميره كفر:  بجهة ، مواشى

 الفراخ تجارة عن 8290 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على حسن على -  30

 عبدهللا على حسن/ملك-سنورس مركز-عتمان بنى منشاة:  بجهة ، والمجمدات

 مكتب عن 8291 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز على محمود ربيع -  31

 على محمود عبدالتواب/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 مكتب عن 8292 برقم 20190304 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى محمود محمد رمضان -  32

 الجواد عبد حمدى خالد/ بملك طاميه مركز الخالق عبد محمود عزبة:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 العمال مكتب عن 8335 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان سعد محمد ابراهيم -  33

 عثمان سعد محمد/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، المتكامله المقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بيع عن 8345 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمود رأفت فاطمه -  34

 المجيد عبد محمود رأفت/ بملك طاميه مركز فرقص:  بجهة ، المحمول التليفون اكسسوار

 تجارة عن 8346 برقم 20190325 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمد عباس افراج -  35

 محمود عبدالقوى رمضان/ بملك سنورس مركز دكم منشاة:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 8342 برقم 20190324 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالرحمن عبدالجواد فرج -  36

 يوسف عبدالرحمن عبدالجواد احمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة ، مواشى تربية حظيرة

 تجارة عن 8305 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيزطرخان عبد على محمد -  37

 طرخان العزيز عبد على/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ، المحمول اكسسوار

 كاوتش بيع عن 8318 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل سعد عطا ايزيس -  38

 محمد حسين محمد رضا/ بملك مركزطاميه رشوان قصر:  بجهة ، السيارات وبطاريات

 ، بلدى مخبز عن 8321 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالسالم على مرزوق -  39

 على السالم عبد على عزت/ بملك سنورس بندر الحريه شارع:  بجهة

 صالون عن 8300 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الستارابوزيد صابرعبد رمضان -  40

 صادق جالل احمد/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، حالقه

 رحالت مكتب عن 8301 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد عبدهللا سيد -  41

 احمد عبدهللا ثابت/بملك-طاميه مركز- الروضه:  بجهة ، ع م ج داخل

 ، صيدليه عن 8325 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالسالم ثابت احمد -  42

 محمود محمد عوض/بملك-طاميه مركز-الجمال منشية الرى قريه:  بجهة

 تركيب ورشة عن 8307 برقم 20190311 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صليب سليم ماهر ايهاب -  43

 حنا ثابت مريم/ بملك طاميه مركز سرسنا:  بجهة ، رخام وبيع

 تربية حظيرة عن 8355 برقم 20190328 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس حسن وجدى ربيع -  44

 يونس حسن عبدالخالق/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 8328 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس راغب محمد محمود -  45

 خميس راغب محمد/ بملك طاميه مركز سرسنا:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 بجهة ، مطعم عن 8295 برقم 20190305 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد صبحى عماد -  46

 كامل سمير وائل/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع: 

 تجارة عن 8331 برقم 20190320 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عوض جرجس سوزان -  47

 عوض ذكرى فرح/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، البقاله

 مدشة عن 8296 برقم 20190305 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق محمد حسين احمد -  48

 سليمان حسين جمعه/ بملك طاميه مركز عميره كفر:  بجهة ، واعالف غالل

 ورشة عن 8322 برقم 20190318 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالناصر وفدى محمد -  49

 اسماعيل عبدالناصر وفدى محمود/ملك-طاميه بندر-البطس كوبرى بعد-الروضه طريق اول:  بجهة ، رخام

 حظيرة عن 8357 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالسيد رشدى ايهاب -  50

 خليل عبدالسيد رشدى/ بملك طاميه مركز فانوس:  بجهة ، المواشى لتربية

 خردوات بيع عن 8319 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سامى يونان عيسى لليان -  51

 على جمعه سعيد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، تجميل ومستضرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االعالف تجارة عن 8320 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى مصباح صافى سيد -  52

 سعد مسعود احمد/ بملك طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة ، بالتجزئه والغالل

 اعالف عن 8298 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود روبى محمد -  53

 على سيد على/ بملك طاميه مركز محجوب على عزبة:  بجهة ، غالل ومدشة

 حظيرة عن 8356 برقم 20190331 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم عطيه سلطان عرفه -  54

 سعداوى عبدالعليم عطيه/بملك-طاميه مركز-الجمال منشاة:  بجهة ، مواشى تربية

 مكتب عن 8329 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد عبدالسالم جمال محمد -  55

 محمود احمد محمود/ بملك طاميه بندر المرور مساكن:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مكتب عن 8330 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمود عصام محمد -  56

 عبدالنبى حمدى احمد/ بملك سنورس مركز القبليه سنهور:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 تصنيع ورشة عن 8297 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرنى جمعه محمد احمد -  57

 عبدالبارى محمد مصطفى/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، احذيه

 ، تسالى مقلة عن 8302 برقم 20190310 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعليم احمد ساهر -  58

 طاميه مركز -المظاطلى -بيومى كوبرى:  بجهة

 لتجارة معرض عن 8303 برقم 20190310 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نظيم حسنى محمد بدوى -  59

 قرنى فتحى ايمن/ بملك سنورس بندر القديم الفيوم مصر طريق شارع:  بجهة ، السيارات

 تجارة عن 8326 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحق جاد منصورعلى محمود -  60

 الظاهر عبد ثابت شعبان/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، االعالف

 ، البقاله تجارة عن 8327 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود ظريف ديب وسيم -  61

 بسطوروس رياض ممدوح/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة

 البقاله تجارة عن 8293 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصف شفيق واصف عماد -  62

 مراد محمد احمد/ بملك طاميه بندر الباطن حفر:  بجهة ،

 برى نقل مكتب عن 8323 برقم 20190318 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سيد موسى عمر -  63

 حسين سيد موسى/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، للبضائع ع م ج داخل بالسيارات

 ، دقيق مستودع عن 8324 برقم 20190318 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد حمدى عماد -  64

 محمد حمدى مفرح/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة الرماديه عزبة:  بجهة

 تجارة عن 8294 برقم 20190305 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيشى احمد عبدالكريم سيد -  65

 احمد الكريم عبد عماد/ بملك طاميه مركز تركيه عبدالمجيد عزبة:  بجهة ، منظفات

 تجارة عن 8341 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو احمد محمود سامح -  66

 العزيز عبد احمد شريف/ بملك طاميه بندر االسكان بنك مساكن:  بجهة ، الخردوات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تركها  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   1356:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد عويس منال   - 1

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   1643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حماد راحيل   - 2

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   4601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل المالك عبد بشرى حنان   - 3

 نهائيا التجارة تركها

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   7656:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعليم سيد محمود محمد   - 4

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   1196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمدم السالم عبد عمر اشرف   - 5

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق خليل مرزوق فتحيه   - 6

 نهائيا التجاره تركها

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل مرزوق فتحيه   - 7

 االول الرئيسى المحل لشطب

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   5054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسطوروس رياض سوسن   - 8

 نهائيا التجاره ترك

 تركها  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   2572:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد السيد ايمان   - 9

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   5851:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مراد سيد جمال   - 10

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   5089:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان محمد ايوب احمد   - 11

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   3728:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعطى عبد احمد رجب محمد   - 12

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   6221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد صايم عبدالناصر كمال   - 13

 للوفاه التجاره ترك  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   5092:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميده سنوسى التواب عبد سيد   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد صالح عيشه   - 15

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   8144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز حامد فتحى محمد   - 16

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   8225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل عبدالصادق خليل سيد   - 17

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   6201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد سليمان ربيع صفاء   - 18

 ئيانها التجاره ترك

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   7096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباقى عبد حسين الرحمن عبد محمد   - 19

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  4481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيوه الباقى عبد عثمان شرين -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  7728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم محمد عبدالحليم محمود -  2

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  8107 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقوى عبدالتواب عوض اكرام -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  6366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الباقى عبد محمود محمد -  4

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  7682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالباقى عبدالسالم جمال محمد سمير -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  3290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالجواد ربيع جمال -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  6489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا ضيف لمولىا عبد على ايهاب -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  6028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ذكى رياض فوزى رضا -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  6540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عشرى عثمان رجب سماح -  9

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  5185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على سيد عاطف -  10

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  7218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود سيد محمود ناديه -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  7969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود مرسى على عبدالرحمن -  12

  جنيه  19000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  3484 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عثمان هاشم انتصار -  13

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  3120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس حنا جرجس مجدى -  14

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  5171 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد صابر عبدهللا صالح -  15

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  8205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالرحمن جبريل عبدالرحمن فايز -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  8305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزيزطرخان عبد على محمد -  17

  جنيه  19000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  2776 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مبروك ناجى فاطمه -  18

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  7775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى فكرى سعد حجازى -  19

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  5777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم معوض جمعه طارئ -  20

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

  20190328 ، تاريخ وفي  5777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم معوض جمعه طارق بجعله التجارى االسم تعديل -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  8212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالهادى عبدالظاهر ابراهيم غاده -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، يختار وفي  1111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز سيد عبدالعزيز -  23

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 8288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد محمد سالمه -  1

 سيد محمد حسام/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن محسن محمود -  2

 عبدالرحمن محمد على/ بملك-طاميه مركز- دارالسالم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على حسن على -  3

 عبدهللا على حسن/ملك-سنورس مركز-عتمان بنى منشاة  ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف شفيق واصف عماد -  4

  مراد محمد احمد/ بملك طاميه بندر الباطن حفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز على محمود ربيع -  5

  على محمود عبدالتواب/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمود محمد رمضان -  6

 الجواد عبد حمدى خالد/ بملك طاميه مركز الخالق عبد محمود عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 6335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عوض عطا رجب -  7

 النبى عبد عوض عطا/ بملك طاميه مركز اوشيم كوم عوض عطا عزبة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى احمد عبدالكريم سيد -  8

 احمد الكريم عبد عماد/ بملك ميهطا مركز تركيه عبدالمجيد عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى جمعه محمد احمد -  9

  عبدالبارى محمد مصطفى/ بملك طاميه مركز الروضه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد حسين احمد -  10

 سليمان حسين جمعه/ بملك طاميه مركز عميره كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد صبحى عماد -  11

 كامل سمير وائل/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 8298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود روبى محمد -  12

  على سيد على/ بملك طاميه مركز محجوب على عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 4704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد رجب محمد -  13

  محمد ابراهيم ياسر/  ملك الفيوم مصر طريق/ العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عدوى صايم جمال -  14

 ابراهيم ابراهيم عزيزه/ بملك سنورس بندر عويس الشيخ ش من متفرع جاد الشيخ ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم احمد ساهر -  15

 طاميه مركز -المظاطلى -بيومى كوبرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نظيم حسنى محمد بدوى -  16

 قرنى فتحى ايمن/ بملك سنورس بندر القديم الفيوم مصر طريق شارع ،:   الـتأشير

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبدهللا سيد -  17

 احمد عبدهللا ثابت/بملك-طاميه مركز- الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزطرخان عبد على محمد -  18

 طرخان العزيز عبد على/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الستارابوزيد صابرعبد رمضان -  19

 صادق جالل احمد/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب سليم ماهر ايهاب -  20

 حنا ثابت مريم/ بملك طاميه مركز سرسنا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق عبدالعليم مبروكه -  21

 كامل عادل محمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 8306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود عطيه محمود -  22

 عبدالعزيز عبدهللا زينب/ بملك سنورس مركز عثمان بنى منشاة الحجاره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 8309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم مصطفى عبدالهادى عماد -  23

  عبدالعليم مصطفى عبدالهادى/ بملك طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 7726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف مبروك شعبان محمود -  24

 لطفى مجدى محمد/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك حماد على حليمه -  25

 جباره على راويه/ بملك طاميه مركز فانوس الجندى مراد عزبة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 3106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل المتولى رفعت حسناء -  26

 سيد محمد سيد/ بملك طاميه مركز_ الحمرايه_ الجمال منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران هاشم حلمى احمد -  27

 احمد محمد سعد محمد/ بملك سنورس مركز ترسا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 8311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود لطفى عياض -  28

 على عبدالونيس اسامه/ بملك طاميه مركز اوشيم كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم على مرزوق -  29

 على السالم عبد على عزت/ بملك سنورس بندر الحريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل سعد عطا ايزيس -  30

 محمد حسين محمد رضا/ بملك مركزطاميه رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 4927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دخيل ادريس احمد محمد -  31

 دخيل ادريس احمد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالحكيم رشاد سماح -  32

 ابراهيم محمد حماده/ بملك-طاميه مركز- صاوى معصرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين محمد حسين -  33

 عبدالسميع عنتر محروس/بملك-طاميه مركز-فرقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى عبدالكريم سيد محمد -  34

 ناجى عبدالكريم سيد/بملك-طاميه مركز -المظاطلى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 يختار وفي 8320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى مصباح صافى سيد -  35

 سعد مسعود احمد/ بملك طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على حسين عيد -  36

 عثمان زغلول اعزمنهم/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 2583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالفتاح عبدالغنى بدوى -  37

 سنورس ومدينة لمركز المحليه الوحده/ بملك سنورس مركز طنطاوى منشاة عبدالعزيز بن عمر شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليفه محمد عبدالعزيز سعاد -  38

 عبدالعزيز محمود حماده/ ملك-طاميه مركز -محفوظ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سامى يونان عيسى لليان -  39

  على جمعه سعيد/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 8236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عباس حمدى عماد -  40

 عثمان احمد ابراهيم/ بملك طاميه مركز الضباط مساكن خلف بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 8324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد حمدى عماد -  41

 محمد حمدى مفرح/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة الرماديه عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 8322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالناصر وفدى محمد -  42

 اسماعيل عبدالناصر وفدى محمود/ملك-طاميه بندر-البطس كوبرى بعد-الروضه طريق اول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 8323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد موسى عمر -  43

  حسين سيد ىموس/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالسالم ثابت احمد -  44

 محمود محمد عوض/بملك-طاميه مركز-الجمال منشية الرى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ظريف ديب وسيم -  45

 بسطوروس رياض ممدوح/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد منصورعلى محمود -  46

 الظاهر عبد ثابت شعبان/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عوض جرجس سوزان -  47

 عوض ذكرى فرح/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود عصام محمد -  48

 عبدالنبى حمدى احمد/ بملك سنورس مركز القبليه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد عبدالسالم جمال محمد -  49

  محمود احمد محمود/ بملك طاميه بندر المرور مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس راغب محمد محمود -  50

 خميس راغب محمد/ بملك طاميه مركز سرسنا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد عبدالسميع عبدالظاهر عبدالرحمن -  51

 محمود الوهاب عبد محمد/ بملك سنورس بندر زغلول سعد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سعد محمد ابراهيم -  52

 عثمان سعد محمد/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد محمد مصعب -  53

  رمضان شعبان مجدى/ بملك طاميه مركز رشوان قصر الرمال حوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 8333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب رجب محمد عماد -  54

 السيد الرازق عبد معنى/ بملك سنورس بندر الراضى ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالفتاح احمد شعبان -  55

 السيد عبدالفتاح احمد/ ملك -طاميه مركز-سرسنا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى شحاته يحى عمرو -  56

  عيسى شحاته يحيى/ بملك طاميه مركز القديمه فايز عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالرحمن عبدالجواد فرج -  57

 يوسف عبدالرحمن عبدالجواد احمد/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى على عبدهللا سماح -  58

 محمد محمود عبدهللا ملك- طاميه بندر- الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد محمود سامح -  59

 العزيز عبد احمد شريف/ بملك طاميه بندر االسكان بنك مساكن ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد امام حماده -  60

 فرج الستار عبد خالد/ بملك طاميه مركز المظاطلى ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 8343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد صليب صالح -  61

 سيف ابو كامليافايق/ ملك طامية مركز جورجى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعاطى شعيب محمد -  62

  احمد محمود سيد محمد/ بملك طاميه بندر نور القادر عبد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عطيه ربيع فاتن -  63

 محجوب محمد عاطف/ بملك طاميه مركز فانوس الجندى مراد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمود رأفت فاطمه -  64

  المجيد عبد محمود رأفت/ بملك طاميه مركز فرقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد عباس افراج -  65

 محمود عبدالقوى رمضان/ بملك سنورس مركز دكم منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 8321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم على مرزوق -  66

 ابراهيم السيد احمد/ بملك سنورس بندر الحريه شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على مختار رأفت -  67

  على مختار حسن/ بملك طاميه مركز عميره كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالفتاح الدين بهاء محمود -  68

 عبدهللا عبدالفتاح الدين بهاء/ بملك سنورس مركز مطرطارس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالسالم السيد نوره -  69

 عبدالسالم سيد محمد/ بملك -طاميه مركز- محفوظ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد مبروك عبدالموجود رمضان -  70

 عطيه سيد محمد/ملك-طاميه مركز- مبروك يعقوب عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 8348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد كامل حجاج حازم -  71

 شيبه توفيق احمد/ بملك طاميه مركز صاوى معصرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 8355    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، يونس حسن وجدى ربيع -  72

 يونس حسن عبدالخالق/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 8356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم عطيه سلطان عرفه -  73

 سعداوى عبدالعليم عطيه/بملك-طاميه مركز-الجمال منشاة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 8357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالسيد رشدى ايهاب -  74

 خليل عبدالسيد رشدى/ بملك طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عدوى صايم جمال -  1

 ع م ج داخل رحالت ومكتب عمال نقل مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 7568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين حمدى احمد -  2

 وتنقيط رى شبكات تركيب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 6028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى رياض فوزى رضا -  3

 مواشى حظيرة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 5185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد عاطف -  4

 بالستيك ورشة بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليفه محمد عبدالعزيز سعاد -  5

 يدوى نجاره ورشة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 6044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصيف بشرى رمسيس رامى -  6

 وتوريدات عقارى تطوير بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 5471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل احمد حسن ربيع -  7

 محمول خدمات بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 6856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه طلعت ابراهيم -  8

 وبويات حدايد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الستارابوزيد صابرعبد رمضان -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد كامل حجاج حازم -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 8323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد موسى عمر -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد محمود سامح -  4

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين محمد حسين -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق عبدالعليم مبروكه -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 8311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود لطفى عياض -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى شحاته يحى عمرو -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد مبروك عبدالموجود رمضان -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على حسين عيد -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود عصام محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى جمعه محمد احمد -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 2583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالفتاح عبدالغنى بدوى -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس راغب محمد محمود -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد عبدالسالم جمال محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى عبدالكريم سيد محمد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعاطى شعيب محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 8298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود روبى محمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 8312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران هاشم حلمى احمد -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد عباس افراج -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالحكيم رشاد سماح -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالفتاح الدين بهاء محمود -  22

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 8310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك حماد على حليمه -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالرحمن عبدالجواد فرج -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليفه محمد عبدالعزيز سعاد -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 3106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل المتولى رفعت حسناء -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد محمد مصعب -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف شفيق واصف عماد -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سامى يونان عيسى لليان -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز على محمود ربيع -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عوض جرجس سوزان -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد حسين احمد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عطيه ربيع فاتن -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ظريف ديب وسيم -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 8345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمود رأفت فاطمه -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد صبحى عماد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 8357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالسيد رشدى ايهاب -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد صليب صالح -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 8309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم مصطفى عبدالهادى عماد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم احمد ساهر -  40

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالسالم السيد نوره -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبدهللا سيد -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نظيم حسنى محمد بدوى -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سعد محمد ابراهيم -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى احمد عبدالكريم سيد -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالسالم ثابت احمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل سعد عطا ايزيس -  47

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد عبدالسميع عبدالظاهر عبدالرحمن -  48

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 8322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالناصر وفدى محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى مصباح صافى سيد -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد محمد سالمه -  51

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 8356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم عطيه سلطان عرفه -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى على عبدهللا سماح -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 8355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حسن وجدى ربيع -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود عطيه محمود -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 8321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم على مرزوق -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن محسن محمود -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد امام حماده -  58

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزطرخان عبد على محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 8307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب سليم ماهر ايهاب -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 8339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالفتاح احمد شعبان -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 8352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على مختار رأفت -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على حسن على -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 8333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب رجب محمد عماد -  64

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمود محمد رمضان -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد منصورعلى محمود -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 8324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد حمدى عماد -  67

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8255 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  1

   والرحالت العمال لنقل الصايم

 الشرق بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7568 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  2

   والتنقيط الرى شبكات لتركيب االوسط

 لنقل الشهد بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7682 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  3

   العمال

 ورشة بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 5185 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  4

   للبالستيك الصواف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اكاديا بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 6044 برقم المقيدة الشركة اسم ديلبتع التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  5

   والتوريدات العقارى للتطوير( acadia group) جروب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   2385:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالهادى ابراهم السيد احمد   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو

 وفى ،   2385:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عبدالهادى ابراهيم السيد احمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   2385:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عبدالهادى ابراهم السيد احمد   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو

 وفى ،   2385:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالهادى ابراهيم السيد احمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم   20190326 تاريخ وفى ،   371:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 فاروق كرم الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سركيس طنيوس فاروق كرم -  1

:  تاريخ ، مجتمعين وباسمها الشركه عن نيابة االجراءات كافة< واتخا والتوقيع االداره حق ولهما طنيوس فاروق وجيه،  طنيوس

 5400   برقم    20190318

 فاروق كرم الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سركيس طنيوس فاروق كرم -  2

:  تاريخ ، مجتمعين وباسمها الشركه عن نيابة االجراءات كافة< واتخا والتوقيع االداره حق ولهما طنيوس فاروق وجيه،  طنيوس

 5400   برقم    20190318

،  طنيوس فاروق كرم الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  طنيوس فاروق وجيه -  3

:  تاريخ ، مجتمعين وباسمها الشركه عن نيابة االجراءات كافة< واتخا والتوقيع االداره حق ولهما طنيوس فاروق وجيه

 5400   برقم    20190318

،  طنيوس فاروق كرم الشركه يدير بجعله والتوقيع االداره بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  طنيوس فاروق وجيه -  4

:  تاريخ ، مجتمعين وباسمها الشركه عن نيابة االجراءات كافة< واتخا والتوقيع االداره حق ولهما طنيوس فاروق وجيه

 5400   برقم    20190318

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190314:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكته عبدالهادى ابراهم السيد احمد -  1

2385 

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه عبدالهادى ابراهيم السيد احمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 2385   برقم    20190314:  تاريخ

   برقم    20190314:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته عبدالهادى ابراهم السيد احمد -  3

2385 

 ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  كاهوشر عبدالهادى ابراهيم السيد احمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 2385   برقم    20190314:  تاريخ

 5400   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه طنيوس فاروق كرم -  5

 شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  طنيوس فاروق وجيه،  طنيوس فاروق كرم بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

 5400   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن

 3105   برقم    20190320:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه حافظ محمد اسامه -  7

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عويس محمد عاطف بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  8

 3105   برقم    20190320

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر -  9

371 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6028   برقم    20190303:  تاريخ ، 275  2023-1-13 حتى سارى 2018-1-13-ج  ذكى رياض فوزى رضا -  1

   برقم    20190303:  تاريخ ، 274  2021/  8/  24 حتى سارى 2016/  8/  24_ ج  محمد رمضان ربيع محمد -  2

5580 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 277  2017/  4/  17 حتى سارى 2012/  4/  17_ ج  محفوظ محمد رمضان ايمان -  3

4212 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 278  2022/  4/  17 حتى سارى 2017/  4/  17_ ج  محفوظ محمد رمضان ايمان -  4

4212 

 6335   برقم    20190304:  تاريخ ، 287  2024/  4/  5 حتى سارى 2019/ 4/  5 -ج  عبدالنبى عوض عطا رجب -  5

 4900   برقم    20190304:  تاريخ ، 279  2019-2-14 حتى سارى 2014-2-14-ج  عيسوى ابراهيم عطيه حسين -  6

 4900   برقم    20190304:  تاريخ ، 280  2024-2-14 حتى سارى 2019-2-14-ج  عيسوى ابراهيم عطيه حسين -  7

 5875   برقم    20190304:  تاريخ ، 286  2022/  7/  15 حتى سارى 2017/  7/  15_ ج  سليمان هيكل سيد سالم -  8

 1643   برقم    20190305:  تاريخ ، 293  2020/  5/  19 حتى سارى 2015/  5/  19_ ج  محمد حماد راحيل -  9

 2723   برقم    20190306:  تاريخ ، 295  2024-3-28 حتى سارى 2019-3-28-ج  جوده مصطفى كامل سيد -  10

   برقم    20190307:  تاريخ ، 302  2021/  3/  20 حتى سارى 2016/  3/  20_ ج  محمد مصطفى سيد هانى -  11

5391 

 4704   برقم    20190307:  تاريخ ، 300  2023/5/31 حتى سارى 2018/5/31-ج  عبدالعال محمد رجب محمد -  12

   برقم    20190310:  تاريخ ، 313  2009/  4/  4 حتى سارى 2004/  4/  4_ ج  محمد السالم عبد عمر اشرف -  13

1196 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 314  2014/  4/  4 حتى سارى 2009/  4/  4_ ج  محمد السالم عبد عمر اشرف -  14

1196 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 315  2019/  4/  4 حتى سارى 2014/  4/  4_ ج  محمد السالم عبد عمر اشرف -  15

1196 

 4601   برقم    20190310:  تاريخ ، 303  2023/2/19حتى سارى 2018/ 2/ 19 ج  خليل المالك عبد بشرى حنان -  16

   برقم    20190310:  ريختا ، 311  2022/  4/  23 حتى سارى 2017/  4/  23_ ج  شحات مازن سيد شعبان -  17

5798 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 397   برقم    20190311:  تاريخ ، 320  2010/  5/  15 حتى سارى 2005/  5/  15 -ج  خليل مرزوق فتحيه -  18

 397   برقم    20190311:  تاريخ ، 321  2015/  5/  15 سارى 2010/  5/  15 -ج  خليل مرزوق فتحيه -  19

 397   برقم    20190311:  تاريخ ، 322  2020/  5/  15 حتى سارى 2015/  5/  15 _ج  خليل مرزوق فتحيه -  20

   برقم    20190311:  تاريخ ، 319  2022/  3/  18 حتى سارى 2017/  3/  18_ ج  مرزوق خليل مرزوق فتحيه -  21

397 

   برقم    20190313:  تاريخ ، 331  2021/  9/  1 حتى سارى 2016/  9/  1_ ج  ملاير السيد عبد بسليوس عواطف -  22

2075 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 339  2024/  3/  28 حتى سارى 2019/  3/  28_ ج  عوض بنيامين عبدالمالك نادى -  23

2722 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 352  2024/  3/  14 حتى سارى 2019/  3/  14_ ج  دخيل ادريس احمد محمد -  24

4927 

 5185   برقم    20190318:  تاريخ ، 358  2020-5-11حتى سارى 2015-5-11-ج  محمد على سيد عاطف -  25

   برقم    20190319:  تاريخ ، 366  2023/  7/  13 حتى سارى 2018/  7/  13_ ج  محمد احمد السيد ايمان -  26

2572 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 375  2021/  6/  17 حتى سارى 2016/  6/  17_ ج  سريع ابو الظاهر عبد اشرف -  27

3674 

    20190320:  تاريخ ، 374  2020/  10/  10 حتى سارى 2015/  10/  10_ ج  طنيوس بسطورس شهات نادى -  28

 3218   برقم

    20190320:  تاريخ ، 373  2020/  10/  10 حتى سارى 2015/  10/  10_ ج  طنيوس بسطورس شهات نادى -  29

 3218   برقم

 1176   برقم    20190320:  تاريخ ، 368  2024/  3/  14 حتى سارى 2019/  3/  14_ ج  مصطفى ربيع سيد -  30

   برقم    20190324:  تاريخ ، 389  2020-12-10حتى سارى 2015-12-10-ج  الجواد عبد محمد محمد على -  31

3272 

 5851   برقم    20190324:  تاريخ ، 392  2022-6-13 حتى سارى 2017-6-13-ج  محمد مراد سيد جمال -  32

   برقم    20190325:  تاريخ ، 396  2024/  4/  5 حتى سارى 2019/  4/  5_ ج  الشيمى محمد محمد الشيمى عماد -  33

6338 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 398  2023/  11/  22 حتى ىسار 2018/  11/  22_ ج  عيسى يوسف فتحى امل -  34

4854 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 399  2016/  7/  8 حتى سارى 2011/  7/  8_ ج  المعطى عبد احمد رجب محمد -  35

3728 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 400  2021/  7/  8 حتى سارى 2016/  7/  8 -ج  المعطى عبد احمد رجب محمد -  36

3728 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 404  2023/  11/  6 حتى سارى 2018/  11/  6_ ج  محمد صايم عبدالناصر كمال -  37

6221 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190326:  تاريخ ، 417  2023/  2/  3 حتى سارى 2018/  2/  3_ج  نصيف بشرى رمسيس رامى -  38

6044 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 407  2024/  3/  31 حتى سارى 2019/  3/  31_ ج  تهامى مبارك بروكالم محمد -  39

6329 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 406  2020/  1/  4 حتى سارى 2015/  1/  4_ ج  حميده سنوسى التواب عبد سيد -  40

5092 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 430  2011/  12/  17 حتى سارى 2006/  12/  17_ ج  على محمد صالح عيشه -  41

305 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 431  2016/  12/  17 حتى سارى 2011/  12/  17_ ج  على محمد صالح عيشه -  42

305 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 432  2021/  12/  17 حتى سارى 2016/  12/  17_ ج  على محمد صالح عيشه -  43

305 

    20190327:  تاريخ ، 426  2019/  1/  28 حتى سارى 2014/  1/  28_ ج  عبدالهادى عبدالتواب خميس ايمان -  44

 4887   برقم

    20190327:  تاريخ ، 427  2024/  1/  28 حتى سارى 2019/  1/  28_ ج  عبدالهادى عبدالتواب خميس ايمان -  45

 4887   برقم

   برقم    20190331:  تاريخ ، 441  2021/  1/  12 حتى سارى 2016/  1/  12_ ج  صليب خليل نسيم نادى -  46

1853 

 1111   برقم    20190331:  تاريخ ، 439  2024/  1/  4 حتى سارى 2019/  1/  4_ ج  عبدالعزيز سيد عبدالعزيز -  47

   برقم    20190331:  تاريخ ، 437  2023/  9/  30 حتى ىسار 2018/  9/  30_ ج  حمد سليمان ربيع صفاء -  48

6201 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190306:  تاريخ ، 297  2023/  10/  20 حتى سارى 2018/  10/ 20_ ج  وشريكه سليمان الكريم عبد محمود -  1

 6208   برقم

 5734   برقم    20190310:  تاريخ ، 310  2022-2-5 حتى سارى 2017-2-5-ج  عبدالعظيم عبدالرحمن عادل -  2

   برقم    20190326:  تاريخ ، 411  2007-3-1 حتى سارى 2002-3-1-ج  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر -  3

371 

    20190326:  تاريخ ، 412  2012/  3/  1 حتى ىسار 2007/  3/  1_ ج  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر -  4

 371   برقم

    20190326:  تاريخ ، 413  2017/  3/  1 حتى سارى 2012/  3/  1_ ج  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر -  5

 371   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190326:  تاريخ ، 414  2022/ 3/  1 حتى سارى 2017/  3/ 1_ ج  وشريكه نصر السالم عبد محمود نصر -  6

 371   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


