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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الخردوات تجارة عن 8380 برقم 20190411 فى قيد ، 750.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكاوى عويس دسوقى احمد -  1

 مكاوى عويس دسوقى بملك-سنورس مركز- الجديده الكعابى:  بجهة ، بالقطاعى

 ، بلدى مخبز عن 8374 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على عبدالمجيد احمد -  2

 صالح على عبدالمجيد بملك-طاميه مركز-المقاتله-محمد سليمان عزبه:  بجهة

 ادوات تجارة عن 8400 برقم 20190422 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى جابر محمود هويدا -  3

 يوسف احمد فتحى/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ، منزليه

 العمال مكتب عن 8401 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج فهيم عيد ثابت -  4

 زكى عطا نبيله/ بملك طاميه بندر جورجى ع:  بجهة ، السيراميك وتركيب المقاوالت

 ورشه عن 8382 برقم 20190414 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا لطف موسى معوض هانى -  5

 اسعد حبيب عادل/ملك-طاميه بندر- المستشفى ش:  بجهة ، االخشاب وتجارة تشغيل

 مكبس عن 5667 برقم 20190408 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس جنيدى عبدالستار جيهان -  6

 رويش ابو محمد السيد احمد/ بملك طاميه مركز السالم دار:  بجهة ، دواجن علف

 تربية حظيرة عن 8375 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر سعد احمد عبدالنبى -  7

 صميده جابر صميده/ بملك طاميه مركز فانوس جابر حسنى عزبة:  بجهة ، مواشى

 لتجارة معرض عن 8376 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سعد جمعه سعد -  8

 محمد الظاهر عبد عيد/ بملك طاميه بندر المستشفى شارع:  بجهة ، المالبس

 خدمات عن 8398 برقم 20190421 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدالرازق هاشم محمد -  9

 طنيوس فتحى ماجده/ بملك طاميه مركز المدارس شارع:  بجهة ، المحمول التليفون

 حظيره عن 8381 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى محمد منصور اسامه -  10

 محمد منصور ناصر/ملك-طاميه مركز- فانوس:  بجهة ، مواشى تربية

 كارة عن 8408 برقم 20190424 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور عبدالهادى محمود محمد -  11

 رزق عبدالواحد سيدات/ بملك سنورس مركز جبله:  بجهة ، مواشى

 عن 8404 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالعاطى ناصر محمد -  12

 محمد سعداوى محمد/بملك-طاميه مركز-المقاتله:  بجهة ، مواشى تربية حظيرة

 تجارة عن 8377 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض نجيب المهدى محمود خالد -  13

 عيسوى حلمى عمر/بملك- سنورس مركز- الشعراوى متولى محمد ش:  بجهة ، حدايد

 مكتب عن 8372 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خزيم عبدالعزيزابو سالمه رجب -  14

 ابراهيم على شعبان/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل

 مواشى حظيرة عن 8406 برقم 20190424 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سيد شعبان ساهر -  15

 على سيد شعبان حجاج/بملك-طاميه مركز - اوشيم كوم الجمهوريه قرية:  بجهة ،

 حظيرة عن 8397 برقم 20190421 فى قيد ، 110000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده يعقوب عبدالتواب عليه -  16

 العنين ابو عدلى محمد/ بملك طاميه مركز عميره كفر الجبالى محجوب عزبة:  بجهة ، مواشى تربية
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، اعالف مكبس عن 8407 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد محمود -  17

 محمد محمد حسين/ بملك طاميه مركز السالم دار:  بجهة

 حديد تجارة عن 8379 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن احمد محمد احمد -  18

 رسالن احمد محمد محمود/بملك-طاميه مركز-حميد الشيخ ش:  بجهة ، خرده

 ، ماشيه تربية عن 8373 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد لملوم عزت مروه -  19

 محمد لملوم عزت محمد/ملك-طاميه مركز- المظاطلى قدرى:  بجهة

 ماشيه تربية عن 8399 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب محمد على محمد -  20

 عبدالتواب محمد على/ بملك طاميه مركز كامل جزيرة عزبة:  بجهة ،

 مواشى حظيرة عن 8405 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على محمد احمد -  21

 عثمان على محمد شعبان/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ،

 اسمنت تجارة عن 3329 برقم 20190417 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل جرجس كميل مينا -  22

 جرجس كميل مايكل/ بملك سنورس بندر الفيوم مصر طريق:  بجهة ، وحديد

 مكتب عن 8392 برقم 20190417 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالفضيل رمضان على -  23

 خليل عبدالفضيل رمضان/ ملك -طاميه م- مصرى احمد ع:  بجهة ، العامه المقاوالت مالالع

 وتوزيع بيع عن 8384 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوخى السيد محمد حماده -  24

 الطوخى السيد زغلول/ بملك المظاطلى مرقص عزبة:  بجهة ، ومعطرات منظفات

 مكتب عن 8385 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومه عبدالحميد حسين رمضان -  25

 سلومه عبدالحميد حسين عبدالحميد/ بملك طاميه مركز مصرى احمد شارع:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل

 مكتب عن 8386 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى عبدالجيد سيد احمد -  26

 امام مصطفى سماح/ بملك طاميه مركز الصناعيه المدينه:  بجهة ، المقاوالت العمال

 اللحوم مجمدات عن 8390 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد ثابت وليد -  27

 سعيد محمد ثابت/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، والدواجن

 حدايد تجارة عن 8391 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدهللا عبدهللا مالك كارولين -  28

 احمد محمد امنه/بملك- طاميه بندر- النهضه ش:  بجهة ، وبويات

 حظيرة عن 8371 برقم 20190408 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم فاروق حماده احمد -  29

 عبدالسالم فاروق حماده/ملك-طاميه مركز-فرقص:  بجهة ، المواشى لتربيه

 تجارة عن 8395 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرازق محمد حيدر -  30

 الرازق عبد محمد شاديه/ بملك طاميه مركز اوشيم كوم الجمهوريه قرية:  بجهة ، ورده دقيق

 تربية حظيرة عن 8369 برقم 20190408 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد فؤاد فوزيه -  31

 بكر ابو ميهوب على/ بملك طاميه مركز فرقص:  بجهة ، مواشى

 انشاء مقاوالت عن 8368 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا جمعه على -  32

 محمد عبدهللا جمعه/ملك-طاميه بندر-نور عبدالقادر عزبة:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم

 اجهزه تجارة عن 8370 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد فاروق محمود -  33

 محمد فياض صبرى/ ملك- طاميه بندر- الباطن حفر مساكن:  بجهة ، كهربائيه

 نقل مكتب عن 8365 برقم 20190403 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمود حنفى ماهر -  34

 عبدالرحمن على ربيع/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، ع م ج داخل بضائع
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 8363 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف شعبان احمد -  35

 محمد يوسف شعبان محمد/ ملك-طاميه مركز- رشوان قصر:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت

 ، البقاله تجارة عن 8364 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين محفوظ اسالم -  36

 على حسين محفوظ/ بملك سنورس مركز السعيديه:  بجهة

 مكتب عن 8362 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحليم كامل محمد -  37

 محمد احمد محمد/ بملك- طاميه مركز -صاوى معصرة:  بجهة ، ع م ج داخل عمال ونقل رحالت

 ، الغالل تجارة عن 8393 برقم 20190417 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين روبى جمال طارق -  38

 عبدالعزيزابراهيم رمضان/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر:  بجهة

 مكتب عن 8394 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى متولى عبدالحميد احمد -  39

 الفتاح عبد محمد روبى احمد/ بملك سنورس بندر المرادنى شارع:  بجهة ، والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن دعايه

 تربية حظيرة عن 8383 برقم 20190415 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم غانم سعد ابراهيم -  40

 على جمال محمد/  ملك- محفوظ كفر:  بجهة ، مواشى

 عن 8387 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى عويس عبدالباقى طارق -  41

 عبدالباقى عويس عبدالباقى محمد/ ملك طامية مركز المقاتله:  بجهة ، المواشى لتربية حظيرة

 غذائيه مواد تعبئة عن 8366 برقم 20190403 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد حميده محمد ملكه -  42

 حامد فتحى محمد/ بملك سنورس مركز بيهمو:  بجهة ،

 تجارة عن 8358 برقم 20190401 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حريدى حسونه عبدالفتاح سيد -  43

 حسونه عبدالفتاح عبدالحميد ملك-طاميه م-المحلج ارض يوليو 23ش:  بجهة ، جاهزه مالبس

 العمال مكتب عن 8367 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطيف سعيد سيد عمرو -  44

 لطيف سعيد سيد/ بملك طاميه مركز المقاتله:  بجهة ، العامه المقاوالت

 تفريغ معمل عن 8360 برقم 20190402 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال حافظ موسى هناء -  45

 موسى فرحات احمد/ ملك- طاميه مركز- الروبيات:  بجهة ، وحضانات

 لتربية حظيره عن 8409 برقم 20190430 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع سيد محمد نبيله -  46

 ياسين عبدالنبى احمد/ملك-طاميه مركز- صاوى معصرة:  بجهة ، المواشى

 بلكات تصنيع عن 8410 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الدين نجم احمد محمد -  47

 احمد رمضان شعبان/ بملك سنورس مركز جرفس:  بجهة ، البطاريات

 تربية عن 8411 برقم 20190430 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد حسين عبدالعزيز -  48

 محمود احمد حسين/بملك- طاميه مركز - سرسنا طالب ابو:  بجهة ، مواشى

 العمال مكتب عن 8412 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مناع محمود عامر خالد -  49

 محمود عامر احمد/ بملك طاميه مركز سرسنا:  بجهة ، العامه اوالتالمق

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   4653:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدكور احمد احمد عادل   - 1

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   5118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التواب عبد ربيع الحسينى   - 2

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   5624:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عشرى محمد حمد   - 3

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   5990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد سيد محمد   - 4

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   6761:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسين رمضان محمود   - 5

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   6663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلومه عبدالحميد حسين رمضان   - 6

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   6663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلومه الحميد عبد حسين رمضان   - 7

 االول الرئيسى المحل لشطب شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   5753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز جابر محمد احمد   - 8

 نهائيا التجاره ترك

 تم   20190409 تاريخ وفى ،   5347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان عبدالعزيز جابر محمد احسان   - 9

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   8059:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد بليدى ربيع   - 10

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   1208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مصطفى احمد رجاء   - 11

 نهائيا التجاره تركها

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   4935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحات يوسف عيد عزت   - 12

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   434:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب حسن محمد شعبان   - 13

 نهائيا التجاره ترك



 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

  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   7415:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس شامخ عبدربه كرم   - 14

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   3291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق الحميد عبد الفتاح عبد ليلى   - 15

 نهائيا التجاره تركها  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   3330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنام كامل جرجس كميل   - 16

 للوفاه التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   6411:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على سيد شعبان ساهر   - 17

 نهائيا التجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   مالال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  8141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز عبدهللا محمد عبدالرحمن -  1

  جنيه  18000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  5440 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شيالبى على احمد عبدهللا -  2

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  8339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالفتاح احمد شعبان -  3

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  8246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم جمعه حمدى محمود -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  6401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد احمد محمد هاله -  5

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  8260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد عبدالحليم عبدالرشيد حسين -  6

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  7889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صميده محمد رجب نصر -  7

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  6576 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس حسن عبدالخالق على -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  6968 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميهوب محمد التواب عبد عويس -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  5667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ادريس جنيدى عبدالستار جيهان -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  7603 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه عبدهللا سيد عبدهللا -  11

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  5074 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات محمد كمال محمد ابرهيم -  12

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريدى حسونه عبدالفتاح سيد -  1

 حسونه عبدالفتاح عبدالحميد ملك-طاميه م-المحلج ارض يوليو 23ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 8360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حافظ موسى هناء -  2

 موسى فرحات احمد/ ملك- طاميه مركز- الروبيات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحليم كامل محمد -  3

 محمد احمد محمد/ بملك- طاميه مركز -صاوى معصرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود حنفى ماهر -  4

  عبدالرحمن على ربيع/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد حميده محمد ملكه -  5

 حامد فتحى محمد/ بملك سنورس مركز بيهمو ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف شعبان احمد -  6

 محمد يوسف شعبان محمد/ ملك-طاميه مركز- رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 8364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين محفوظ اسالم -  7

  على حسين محفوظ/ بملك سنورس مركز السعيديه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 8367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف سعيد سيد عمرو -  8

 لطيف سعيد سيد/ بملك طاميه مركز المقاتله ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 6663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه عبدالحميد حسين رمضان -  9

 االول الرئيسى المحل بشطب بالطلب تاشر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 5667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس جنيدى عبدالستار جيهان -  10

 رويش ابو محمد السيد احمد/ بملك طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد فاروق محمود -  11

 محمد فياض صبرى/ ملك- طاميه بندر- الباطن حفر مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فاروق حماده احمد -  12

 عبدالسالم فاروق حماده/ملك-طاميه مركز-فرقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا جمعه على -  13

 محمد عبدهللا جمعه/ملك-طاميه بندر-نور عبدالقادر عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 5667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس جنيدى دالستارعب جيهان -  14

 (دواجن علف مكبس) رويش ابو محمد السيد احمد/ بملك طاميه مركز السالم دار بناحية اخر ريسى محل افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد فؤاد فوزيه -  15

 بكر ابو ميهوب على/ بملك طاميه مركز فرقص ،

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خزيم عبدالعزيزابو سالمه رجب -  16

  ابراهيم على شعبان/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سعد جمعه سعد -  17

  محمد الظاهر عبد عيد/ بملك طاميه بندر المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر سعد احمد عبدالنبى -  18

 صميده جابر صميده/ بملك طاميه مركز فانوس جابر حسنى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبدالمجيد احمد -  19

 صالح على عبدالمجيد بملك-طاميه مركز-المقاتله-محمد سليمان عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 8373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لملوم عزت مروه -  20

 محمد لملوم عزت محمد/ملك-طاميه مركز- المظاطلى قدرى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض نجيب المهدى محمود خالد -  21

 عيسوى حلمى عمر/بملك- سنورس مركز- الشعراوى متولى محمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن احمد محمد احمد -  22

 رسالن احمد محمد محمود/بملك-طاميه مركز-حميد الشيخ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 8380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى عويس دسوقى احمد -  23

 مكاوى عويس دسوقى بملك-سنورس مركز- الجديده الكعابى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 8381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى محمد منصور اسامه -  24

 محمد منصور ناصر/ملك-طاميه مركز- فانوس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 8382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا لطف موسى معوض هانى -  25

 اسعد حبيب عادل/ملك-طاميه بندر- المستشفى ش ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 8383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم غانم سعد ابراهيم -  26

  على جمال محمد/  ملك- محفوظ كفر ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 8386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى عبدالجيد سيد احمد -  27

 امام مصطفى سماح/ بملك طاميه مركز الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 8385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه عبدالحميد حسين رمضان -  28

 سلومه عبدالحميد حسين عبدالحميد/ بملك طاميه مركز مصرى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 8384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى السيد محمد حماده -  29

  الطوخى السيد زغلول/ بملك المظاطلى مرقص عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 8387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عويس عبدالباقى طارق -  30

 عبدالباقى عويس عبدالباقى محمد/ ملك طامية مركز المقاتله ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف ، العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد ثابت وليد -  31

 سعيد محمد ثابت/ بملك طاميه مركز الروضه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا عبدهللا مالك كارولين -  32

 احمد محمد امنه/بملك- طاميه بندر- النهضه ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 3329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل جرجس كميل مينا -  33

 جرجس كميل مايكل/ بملك سنورس بندر الفيوم مصر طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالفضيل رمضان على -  34

 خليل عبدالفضيل رمضان/ ملك -طاميه م- مصرى احمد ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 3329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل جرجس كميل مينا -  35

 كميل مايكل/ بملك سنورس بندر القديم الفيوم مصر طريق بناحية( وحديد اسمنت تجارة) اخر رئيسى محل افتاح ،:   الـتأشير

 جرجس

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى متولى عبدالحميد احمد -  36

  الفتاح عبد محمد روبى احمد/ بملك سنورس بندر المرادنى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين روبى جمال طارق -  37

 عبدالعزيزابراهيم رمضان/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق محمد حيدر -  38

 الرازق عبد محمد شاديه/ بملك طاميه مركز اوشيم كوم الجمهوريه قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالرازق هاشم محمد -  39

 طنيوس فتحى ماجده/ بملك طاميه مركز المدارس شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يعقوب عبدالتواب عليه -  40

 العنين ابو عدلى محمد/ بملك طاميه مركز عميره كفر الجبالى محجوب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمد على محمد -  41

 عبدالتواب محمد على/ بملك طاميه مركز كامل جزيرة عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى جابر محمود هويدا -  42

 يوسف احمد فتحى/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج فهيم عيد ثابت -  43

  زكى عطا نبيله/ بملك طاميه بندر جورجى ع ،

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 8404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعاطى ناصر محمد -  44

 محمد سعداوى محمد/بملك-طاميه مركز-المقاتله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور عبدالهادى محمود محمد -  45

 رزق عبدالواحد سيدات/ بملك سنورس مركز جبله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد محمود -  46

  محمد محمد حسين/ بملك طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على محمد احمد -  47

 عثمان على محمد شعبان/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 8406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد شعبان ساهر -  48

 على سيد شعبان حجاج/بملك-طاميه مركز - اوشيم كوم الجمهوريه قرية ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد حسين عبدالعزيز -  49

 محمود احمد حسين/بملك- طاميه مركز - سرسنا طالب ابو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع محمود عامر خالد -  50

  محمود عامر احمد/ بملك طاميه مركز سرسنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الدين نجم احمد محمد -  51

 احمد رمضان شعبان/ بملك سنورس مركز جرفس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 8409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع سيد محمد نبيله -  52

 ياسين عبدالنبى احمد/ملك-طاميه مركز- صاوى معصرة ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 6300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف شعبان عصام -  1

 االنسجه زراعة من المعتمده الشتالت فى االتجار بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 1445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد صوفى احمد -  2

 قطن بذرة معصرة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتوق عثمان السيد محمد -  3

 كهربائيه اجهزه تجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فاروق حماده احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 8384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى السيد محمد حماده -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى متولى عبدالحميد احمد -  3

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج فهيم عيد ثابت -  4

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا جمعه على -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 8380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى عويس دسوقى احمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لملوم عزت مروه -  7

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع محمود عامر خالد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف شعبان احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 8379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن احمد محمد احمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سعد جمعه سعد -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين محفوظ اسالم -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور عبدالهادى محمود محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض نجيب المهدى محمود خالد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد فاروق محمود -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالرازق هاشم محمد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 8385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه عبدالحميد حسين رمضان -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 8367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف سعيد سيد عمرو -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 8360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حافظ موسى هناء -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالفضيل رمضان على -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 5667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس جنيدى عبدالستار جيهان -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر سعد احمد عبدالنبى -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 8382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا لطف موسى معوض هانى -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 8395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق محمد حيدر -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود حنفى ماهر -  25

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين روبى جمال طارق -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 8358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريدى حسونه عبدالفتاح سيد -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 8387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عويس عبدالباقى طارق -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى جابر محمود هويدا -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع عديلت تم20190417 تاريخ وفي 8390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد ثابت وليد -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحليم كامل محمد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد شعبان ساهر -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد محمود -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد فؤاد فوزيه -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 8386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى عبدالجيد سيد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده يعقوب عبدالتواب عليه -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمد على محمد -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 8404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعاطى ناصر محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 8383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم غانم سعد ابراهيم -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 8374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبدالمجيد احمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع سيد محمد نبيله -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 8381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى محمد منصور اسامه -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خزيم عبدالعزيزابو سالمه رجب -  43

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد حسين عبدالعزيز -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 8366   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، مراد حميده محمد ملكه -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 8410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الدين نجم احمد محمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا عبدهللا مالك كارولين -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 3329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل جرجس كميل مينا -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 8405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على محمد احمد -  49

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الرئيسى بالمركز التجاريه السمه تعديل: الى 5114 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  1

   اليوجد بجعلها االخر

 الشروق بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 566 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  2

   الكهربائيه لالجهزه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   820:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها مرقص القمص ثريا   - 1

 نهائيا تصفيته وتمام الشركه انحالل  السجل

 تاريخ وفى ،   820:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها مرقص القمص ثريا بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 2

 نهائيا تصفيته وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190410

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   1861:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه وزير هللا عبد صالح   - 3

 الشركه انحالل  السجل

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   4976:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها محمد سعد الموجود عبد صفيه   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو

 وفى ،   4976:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته الرازق عبد محمد حيدر بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   4976:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمد سعد الموجود عبد صفيه   - 6

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو

 وفى ،   4976:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته الرازق عبد محمد حيدر بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 7

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 915، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته الحسن ابو المجيد عبد التواب بدع -  1

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   تاريخ وفي 915، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190403،

 تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 915، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته الحسن ابو المجيد عبد التواب عبد -  3

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 915، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190403،

 تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 3859، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها غريب سليمان الرحمن عبد صابره -  5

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

   تاريخ وفي 3859، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن محمد بحيرى ذكرى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 3859   برقم قيدها سبق  ، الى نصف بلدى مخبز  بسيطة توصية ، وشركاها غريب سليمان الرحمن عبد صابره -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414

 قيدها سبق  ، الى نصف بلدى مخبز  بسيطة توصية ، وشركاه حسن محمد بحيرى ذكرى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 3859   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190403 تاريخ وفي 915   برقم قيدها سبق ، وشريكته الحسن ابو المجيد عبد التواب عبد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم20190403 تاريخ وفي 915   برقم قيدها سبق ، وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 915 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190403:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه

 الشركه وعنوان اسم تعديل: الى 915 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190403:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  1

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  2

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  3

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  4

915 

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  5

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  6

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن واب عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  7

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  8

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  9

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  10

 915   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  11

 915   برقم

    20190403:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  12

 915   برقم

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  13

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  14

 915   مبرق    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  15

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  16

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  17

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  18

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  19

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  20

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  21

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  22

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  23

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  24

915 

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  25

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  26

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  27

 915   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب -  28

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  29

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  30

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  31

915 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب عمرو -  32

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  33

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  34

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  35

915 

   برقم    20190403:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو عبدالمجيد عبدالتواب نادى -  36

915 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6517   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سليمان ربيع سليمان -  1

   برقم    20190403:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته الحسن ابو المجيد عبد التواب عبد -  2

915 

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  3

 915   برقم    20190403

    20190403:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكته الحسن ابو المجيد عبد التواب عبد -  4

 915   برقم

 تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها محمود عبدالنبى كامله بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  5

 915   برقم    20190403: 

 820   برقم    20190410:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها مرقص القمص ثريا -  6

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها مرقص القمص ثريا بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  7

 820   برقم    20190410

    20190414:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها غريب سليمان الرحمن عبد صابره -  8

 3859   برقم

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه حسن محمد بحيرى ذكرى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  9

 3859   برقم    20190414:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 االبتدائية الفيوم وشريكتها درويش حسين التواب عبد فردوس13  عبدالحفيظ احمد الدين حسام بجعله القضائى المصفى تغير -  1

 80   برقم    20190424:  تاريخ ، مصفى تعيين

 حسين التواب عبد فردوس بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل13  عبدالحفيظ احمد الدين حسام بجعله القضائى المصفى تغير -  2

 80   برقم    20190424:  تاريخ ، مصفى تعيين االبتدائية الفيوم وشريكتها

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4653   برقم    20190401:  تاريخ ، 448  2018/  4/  9 حتى سارى 2013/  4/  9_ ج  مدكور احمد احمد عادل -  1

 4653   برقم    20190401:  تاريخ ، 449  2023/  4/  9 حتى سارى 2018/  4/  9_ ج  مدكور احمد احمد عادل -  2

   برقم    20190401:  تاريخ ، 451  2020/ 2/  20 حتى ارىس 2015/  2/  20_ ج  التواب عبد ربيع الحسينى -  3

5118 

    20190401:  تاريخ ، 444  2024/  2/  16 حتى سارى 2019/  2/  16_ ج  الحليم عبد الحى عبد رمضان شعبان -  4

 6301   برقم

   برقم    20190401:  تاريخ ، 452  2021/  10/  4 حتى سارى 2016/  10/  4_ ج  عبدالعزيز عشرى محمد حمد -  5

5624 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 456  2023/  11/  4 حتى سارى 2018/  11/  4_ ج  جنيدى محمد عبدالغنى ايمن -  6

4846 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 455  2023/  5/  12 حتى سارى 2018/  5/  12_ ج  على عبدالتواب محمود مصطفى -  7

6135 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 455  2023/  5/  12 حتى سارى 2018/  5/  12_ ج  على عبدالتواب محمود مصطفى -  8

6135 

    20190403:  تاريخ ، 457  2024/  4/  12 حتى سارى 2019/  4/  12_ ج  عبدالرحمن عبدالباقى عبدهللا اسامه -  9

 6347   برقم

   برقم    20190404:  تاريخ ، 465  2023/  8/  16 حتى سارى 2018/  8/  16_ ج  هالل المجيد عبد رمضان احمد -  10

2592 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 466  2017-4-22 حتى سارى 2012-4-22-ج  المعطى عبد احمد رجب حمدى -  11

4223 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 467  2022-4-22 حتى سارى 2017-4-22-ج  المعطى عبد احمد رجب حمدى -  12

4223 

 6334   برقم    20190404:  تاريخ ، 468  2024/  4/  5 حتى سارى 2019/  4/  5_ ج  ابراهيم على ياسين على -  13

   برقم    20190408:  تاريخ ، 481  2022/  2/  27 حتى سارى 2017/  2/  27_ ج  عبدالعزيز جابر محمد احمد -  14

5753 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190408:  تاريخ ، 477  2021-11-23 حتى سارى 2016-11-23 -ج  ادريس جنيدى عبدالستار جيهان -  15

5667 

    20190409:  تاريخ ، 482  2021/  1/  11 حتى سارى 2016/  1/  11_ ج  رمضان عبدالعزيز جابر محمد احسان -  16

 5347   برقم

 1208   برقم    20190409:  تاريخ ، 486  2014-4-17 حتى سارى2009-4-17-ج  احمد مصطفى احمد رجاء -  17

   برقم    20190409:  تاريخ ، 487  2024/  4/  17 حتى سارى 2019/  4/  17_ ج  احمد مصطفى احمد رجاء -  18

1208 

 998   برقم    20190410:  تاريخ ، 491  2023-10-3 حتى سارى 2018-10-3-ج  عبدهللا قرنى عبدهللا الدين عماد -  19

 434   برقم    20190411:  تاريخ ، 499  2007-5-4 حتى سارى 2002-5-4-ج  هللا جاب حسن محمد شعبان -  20

 434   برقم    20190411:  تاريخ ، 500  2012-5-3 حتى سارى 2007-5-3-ج  هللا جاب حسن محمد شعبان -  21

 434   برقم    20190411:  تاريخ ، 501  2017-5-3حتى سارى 2012-5-3-ج  هللا جاب حسن محمد شعبان -  22

 434   برقم    20190411:  تاريخ ، 502  2022-5-3 حتى سارى 2017-5-3-ج  هللا جاب حسن محمد شعبان -  23

 4935   برقم    20190411:  تاريخ ، 504  2024-3-22 حتى سارى 2019-3-22-ج  شحات يوسف عيد عزت -  24

   برقم    20190414:  تاريخ ، 509  2017/  10/  23 حتى سارى 2012/  10/  23_ ج  جاد حسن على مرفت -  25

4456 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 510  2022/  10/  23 حتى سارى 2017/  10/  23_ ج  جاد حسن على مرفت -  26

4456 

    20190414:  تاريخ ، 508  2023/  11/  10 حتى سارى 2018/  11/  10_ ج  مرسى احمد قرنى عبدالمقصود -  27

 1048   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ، 513  2024/  4/  9 حتى سارى 2019/  4/  9_ ج  الحى عبد هللا عبد محمد محمود -  28

6345 

    20190417:  تاريخ ، 528  2015/  10/  18 حتى سارى 2010/  12/  18_ ج  رزق الحميد عبد الفتاح عبد ليلى -  29

 3291   برقم

    20190417:  تاريخ ، 529  2020/  12/  18 حتى سارى 2015/  12/  18_ ج  رزق الحميد عبد الفتاح عبد ليلى -  30

 3291   برقم

   برقم    20190417:  تاريخ ، 538  2016/  8/  20 حتى سارى 2011/  8/  20_ ج  سيد الحفيظ عبد حسين محمد -  31

3792 

   برقم    20190417:  تاريخ ، 539  2021/  8/  20 حتى سارى 2016/  8/  20_ ج  سيد الحفيظ عبد حسين محمد -  32

3792 

 566   برقم    20190423:  تاريخ ، 556  2012-8-13 حتى سارى 2007-8-13-ج  معتوق عثمان السيد محمد -  33

 566   برقم    20190423:  تاريخ ، 557  2017-8-13 حتى سارى 2012-8-13-ج  معتوق عثمان يدالس محمد -  34

 566   برقم    20190423:  تاريخ ، 558  2022-8-13 حتى سارى 2017-8-13 -ج  معتوق عثمان السيد محمد -  35

 5832   برقم    20190424:  تاريخ ، 561  2022/  6/  2 حتى سارى 2017/  6/  2_ ج  عطيه سعد فوزى سهام -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 820   برقم    20190410:  تاريخ ، 495  2013/4/1حتى ساري 2008/ 4/ 1ج  وشريكها مرقص القمص ثريا -  1

:  تاريخ ، 495  2013/4/1حتى ساري 2008/ 4/ 1ج  وشريكتها مرقص القمص ثريا بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 820   برقم    20190410

 820   برقم    20190410:  تاريخ ، 496  1/ 4/ 2018حتى سارى 2013/ 4/ 1ج  وشريكها مرقص القمص ثريا -  3

:  تاريخ ، 496  1/ 4/ 2018حتى سارى 2013/ 4/ 1ج  وشريكتها مرقص القمص ثريا بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 820   برقم    20190410

 820   برقم    20190410:  تاريخ ، 497  2023/ 4/ 1 حتى سارى 2018/ 4/ 1ج  وشريكها مرقص القمص ثريا -  5

:  ختاري ، 497  2023/ 4/ 1 حتى سارى 2018/ 4/ 1ج  وشريكتها مرقص القمص ثريا بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

 820   برقم    20190410

 2859   برقم    20190410:  تاريخ ، 490  2019-9-18 حتى سارى 2014-9-18-ج  وشركاه سعد محمد احمد عصام -  7

    20190414:  تاريخ ، 511  2024/  4/  25 حتى سارى 2019/  4/  25_ ج  وشريكاها الطيف عبد شعبان عويسيه -  8

 2746   برقم

  2024/  4/  25 حتى سارى 2019/  4/  25_ ج  وشريكته احمد اسماعيل عبدهللا قرنى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  9

 2746   برقم    20190414:  تاريخ ، 511

    20190414:  تاريخ ، 511  2024/  4/  25 حتى سارى 2019/  4/  25_ ج  وشريكاها الطيف عبد شعبان عويسيه -  10

 2746   برقم

  2024/  4/  25 حتى سارى 2019/  4/  25_ ج  وشريكته احمد اسماعيل عبدهللا قرنى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  11

 2746   برقم    20190414:  تاريخ ، 511

:  تاريخ ، 546  2024/  4/  25 حتى سارى 2019/  4/  25_ ج  وشركاها عويس محمد التواب عبد راويه -  12

 2743   برقم    20190421

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


