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 الخردوات تجارة عن 12451 برقم 20190418 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد اسالم -  1

 خليل احمد اميره/ملك طعمه الشيخ:  بجهة ، الجاهزه والمالبس

 كوافير عن 12448 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالملك سمير مريان -  2

 خليل بيخيت يوسف/ ملك الملط حلمى شارع من شارع5- رشدى حاتم شارع:  بجهة ، رجالى

 االدوات لبيع مكتبه عن 12458 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين سيد فتحى عيد -  3

 امين سيد فتحى/  ملك - البرانقه:  بجهة ، والمكتبيه الكتابيه

 اكسسوار تجاره عن 12409 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى محمد احمد على -  4

 خليل معوض جميل/ملك الصيدله كليه بجوار حجازى احمد شارع 63 عقار سالم صالح ش:  بجهة ، المحمول التليفون

 تجاره عن 12410 برقم 20190401 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى هللا عوض احمد تامر -  5

 مصطفى هللا عوض احمد/ملك الصفيح عزبه النيل طراد ش:  بجهة ،( سوبرماركت)بالتجزئه بقاله

 و لبيع مزرعه عن 12456 برقم 20190424 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على انور احمد -  6

 محمد حامد هالل/ملك طوه:  بجهة ، مواشى تربيه

 مزرعه عن 12457 برقم 20190424 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبدالحميد سعد احمد -  7

 خلف عبدالحميد سعد/ملك ابوشربان:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 حظيره عن 12449 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجيد احمد محمود محمد -  8

 احمد عيد رمضان/ملك- الفنت - فريد صالح قريه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مكتب عن 12450 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى حسن بطل كرم -  9

 حسن حجازى يسريه/ملك -الفنت-  فريد صالح قريه:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 مواد تجارة عن 12459 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد خضر رمضان -  10

 مكاوى يحى اسماعيل/ملك الغربيه غياضه:  بجهة ، غذائيه

 بقاله تجارة عن 12460 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جمعه شوقى سعيد -  11

 محمد جمعه شوقى/ملك سنور:  بجهة ، بالتجزئه

 ورشه عن 12461 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس ابوالمجد احمد مصطفى -  12

 ابوالمجد احمد سمير/ملك  مليح ابو منشاه:  بجهة ، نجاره

 مقهى عن 12462 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد عبدالصمد خالد -  13

 صالح قنديل السيد قنديل/ ملك سليمان محمود شارع:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات لتحضير

 حظيره عن 12455 برقم 20190424 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد عبدالحكيم عيد رمضان -  14

 عبيد الحكيم عبد عيد/ملك العجوز باها:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 توريد مكتب عن 12453 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح حسن حسام -  15

 حسين محمد مصطفى/ملك مليح ابو منشاه:  بجهة ، زراعيه وحاصالت اعشاب وتصدير

 ورشة عن 12463 برقم 20190430 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر حبيب عبدالقادر محمد -  16

 عبدالقادر حبيب عبدالقادر/ ملك الدائرى السريع الطريق:  بجهة ، رخام
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 حظيره عن 12454 برقم 20190423 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد احمد شمردن محمد -  17

 عبدالحميد احمد شمردن/ ملك الفنت:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 حظيره عن 12452 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مهدى حسين محمود -  18

 محمد مهدى حسين/ملك الجالء ش من متفرع ش:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 ميكانيكا ورشه عن 8287 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سيد طه ايمن -  19

 طه/ملك النيل شرق 223 رقم قطعه الخفيفه الصناعات بمنطقه الشباب ورش شارع- الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، سيارات

 محمد عبدهللا سيد

 تجارة عن 12447 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم محمد على محمد -  20

 محمد على محمد/ملك الشباب مركز شارع الغربيه غياضه:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 12417 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادالرب عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن -  21

 عبدالرحمن ابراهيم شعبان/ملك الغربيه قفطان - هشيمه ابو عزبه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره عن

 حظيره عن 12415 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد عبدالعظيم ابتسام -  22

 جوده عابدين الدين سراج/ملك المشارقه نزلة:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مالبس تجارة عن 12416 برقم 20190403 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد سيد هبه -  23

 سليمان بركات على/ملك هاشم ابو خميس شارع من المتفرع عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، جاهزه

 تجارة عن 12418 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عبده صفوت سامى -  24

 احمد بكر ابو احمد/ملك الطراد ش السوق ش:  بجهة ، منزليه ادوات

 ادوات بيع عن 12428 برقم 20190411 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى عاطف زوبه -  25

 محمود سعد احمد/ملك النور ورواب:  بجهة ، كهربائيه

 حظيره عن 12426 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز سيد حماده صالح -  26

 عبدالعزيز سيد حماده/ ملك - الغربيه قفطان عزبه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مطعم عن 12423 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا صالح محمد -  27

 يونس على الدين صالح/ ملك الجامعه خلف بورسعيد ش 91:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت

 لتربية حظيره عن 12436 برقم 20190415 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد طه ايمن -  28

 على محمد محمود/ملك صالح بنى:  بجهة ، المواشى وبيع

 تجارة عن 12437 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس سليمان رجب طلعت -  29

 يونس سليمان رجب مختار/ملك هربشنت قريه:  بجهة ، عالفه

 تجارة عن 12438 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد عصام مريم -  30

 مرسى سعيد عبدالرحمن/ملك سعيد اوالد مسجد بجوار- احمد بنى:  بجهة ، غذائيه مواد

 تجارة عن 12422 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد شعبان عبدالرحمن -  31

 احمد سيد شعبان/ ملك السلخنه امام الدين محى موقف:  بجهة ، وجبس اسمنت

 حظيره عن 12445 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمود احمد -  32

 ابوهشيمه سمير وليد/ ملك الموقف شارع:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 12446 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد نجيب محمد صالح -  33

 حسان امبابى العزيز عبد ايمن/ملك مكه اجياد برج شارع النيل كورنيش:  بجهة ، ومشروبات سريعه ماكوالت
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 تجاره عن 12411 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العربي الدين محي احمد -  34

 العظيم عبد مصطفى/ ملك - ماهر احمد/ ش من متفرع العلوه/ ش:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 12412 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر محمد عبدهللا خديجه -  35

 الجواد عبد محمد شحاته مصطفى/ ملك - صبره/ ش مع المسنين دار/ ش:  بجهة ، صناعيه منظفات

 مقاوالت مكتب عن 12433 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد سعيد سيد -  36

 سيد ميهوب عنتر احمد/ ملك النصر ش:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه

 ، اثاث تجارة عن 12434 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حسن محمد زكى -  37

 العزيز عبد عيد/ ملك حسين السلطان ترعه ش:  بجهة

 تجاره عن 12435 برقم 20190414 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون بيومى احمد نجوى -  38

 خليل الدين سعد رمضان/ ملك عدى بنى:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 11354 برقم 20190416 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  39

 عباس محمد عالء/ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 عن 11354 برقم 20190416 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  40

 برقم الطلب هذا واودع  عموميه مقاوالت مكتب  نشاط عن الفيوم طما بناحيه  رئيسى محل:  بجهة ، المواشى وبيع تربيهل حظيره

 سويف بنى غرفه سجل 11354 تابع رقم تحت وقيد 2018/1/9 فى 54

 لتربيه حظيره عن 12443 برقم 20190416 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فتحى عثمان اسالم -  41

 على فتحى عثمان/ملك الفنت:  بجهة ، المواشى وبيع

 عن 12408 برقم 20190401 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالهادى عبدالعليم زاهى -  42

 عبدالهادى محمد عوض/ملك- امام عزبه -انفسط:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 مطعم عن 12420 برقم 20190408 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالجييد بكرى احمد -  43

 حسان طه حسان/ملك سليمان سمير المستشار شارع:  بجهة ،( وبارده ساخنه ومشروبات ماكوالت تجهيز) وكافيه

 استيراد عن 12421 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السيد محمد سيد -  44

 ادريجه كوم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 رقم السلعيه المجموعه عدا ما الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير

 عويس انور راضى/ ملك

 دهان ورشه عن 12431 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عدلى محمد سامح -  45

 عبدالعال محمد عدلى محمد سامح/ملك 18 بلوك 202 محل- الحرفيه المدينه:  بجهة ، السيارات

 تجارة عن 12432 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عويس معوض حمديه -  46

 عثمان محمد عبدهللا محمد/ملك الحمراء قمبش:  بجهة ، بالتجزئه البقاله

 مقاوالت عن 12442 برقم 20190415 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رمضان محمد محمود -  47

 عبدالفتاح محمد رمضان محمد/  ملك - العروس قمن:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه

 حظيره عن 12439 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد شعبان احمد -  48

 عبدالعال محمد محمد شعبان/ ملك على بنى كفر قريه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مدشه عن 12440 برقم 20190415 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالتواب جمعه احمد -  49

 ابراهيم محمد عبير/ملك بلفيا:  بجهة ، حبوب

 محمول خدمات عن 12441 برقم 20190415 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى كمال ربيع احمد -  50

 على محمود محمد عائشه/ملك بلفيا- بلفيا طريق:  بجهة ،
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 تجاره عن 12414 برقم 20190403 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد مصطفى رمضان -  51

 مصطفى احمد مصطفى/  ملك جعفر سعيد مالحيه - ببا:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 مواد تجارة عن 12413 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاور محمد شعبان رضا -  52

 عمار محمد فاطمه/ملك الجيش شارع:  بجهة ، غذائيه

 ورشة عن 12429 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى سليمان شحاته احمد -  53

 سليمان شحاته خيرت/ ملك النيل شرق الخفيفه الصناعات منطقه الشباب ورش 242 قطعه الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، حداده

 تصنيع ورشة عن 12430 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سليم قرنى فريد -  54

 احمد فرج ساميه/ملك الشباب ورش 27 عقار الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، مالبس

 مقاوالت عن 12444 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يحيى احمد ابراهيم -  55

 احمد يحى احمد/ ملك  الشافعى االمام ش 32الرمد:  بجهة ، بالعموله الغير ولحساب لنفسه عقارى استثمار عموميه

 مصنع عن 5451 برقم 20190411 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  56

 صاحب وعلى الساريه والقرارات والوائح القوانين احكام مراعاة مع التقليديه الحيوانيه واالعالف واالسماك الدواجن اعالف النتاج

 بالمنطقه الغذائيه الصناعات قطاع راضى ابو كوم:  بجهة ، نشاطها لممارسه االزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه

 قايد سيد ياسر/ملك 129/130/131رقم الصناعيه

 مصنع عن 5451 برقم 20190411 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  57

 صاحب وعلى الساريه والقرارات والوائح القوانين احكام مراعاة مع التقليديه الحيوانيه واالعالف واالسماك الدواجن اعالف النتاج

 المنعم عبد شارع من الدؤولى شارع بناحيه رئيسى محل:  بجهة ، نشاطها لممارسه االزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه

 2012/2/14 االفتتاح وتاريخ الكمبيوتر عدا عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب التجاره ونوع الرياضى النادى خلف حافظ

 سويف بنى غرفه سجل 5451 رقم تحت وقيد

 انتاج مشتل عن 7414 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيسى حسن على -  58

 عيسى محمد عيسى/ملك مازوره:  بجهة ، وبيعها زراعيه شتالت

 انتاج مشتل عن 7414 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيسى حسن على -  59

 مودع  منها الطبيه عدا زراعيه حاصالت تصدير مكتب  نشاط عن مازوره بناحيه  رئيسى محل:  بجهة ، وبيعها زراعيه شتالت

 سويف بنى غرفه سجل 7414 تابع رقم تحت وقيد 2014/10/27 فى 1467 برقم

 صالون عن 5893 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه صالح سامح -  60

 تادرس ذهنى زكريا/ملك الهامى شارع/ الحميات:  بجهة ، حالقه

 صالون عن 5893 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه صالح سامح -  61

 2012/11/21 فى 887 برقم مودع بالعموله عقارى تسويق مكتب  نشاط عن  عطيه بنى  بناحيه  رئيسى محل:  بجهة ، حالقه

 سويف بنى غرفه سجل 5893 تابع رقم تحت وقيد

 حظيره عن 12427 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بهلول احمد رضى -  62

 بهلول احمد نبيل/ ملك - النويره:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مواد توزيع عن 5303 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه ابراهيم يحى احمد -  63

 وهبه ابراهيم يحى/  ملك الصفوه مدرسه امام الجديد الفيوم طريق:  بجهة ، غذائيه

 مواد توزيع عن 5303 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه ابراهيم يحى احمد -  64

 رقم تحت وقيد 2011/11/20 فى1033 برقم وادع اعالف تجارة  نشاط عن سويف بنى بناحيه رئيسى محل:  بجهة ، غذائيه

 سويف بنى غرفه سجل 5303

 عن 12419 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب عبدالوهاب على الخير ابو -  65

 حسن احمد رمضان/ملك االنصارى قريه الجبل سدمنت:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره



 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

 تجاره عن 12425 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم حسين فضل اسماء -  66

 الباقى عبد جمال/ ملك المطلب عبد/ ش:  بجهة ، منزليه ادوات

 ورشه عن 12424 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف صديق سمير هاجر -  67

 العال عبد كمال محمد/ ملك 243 رقم قطعه الشباب الورش/ ش الصناعات منطقه الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، سيارات دوكو

 متولى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   11661:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القادر عبد محمد انور محمود   - 1

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   10032:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين الرحمن عبد محمد احمد   - 2

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   11669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سيد محمد منى   - 3

 نهائيا التجاره  اعتزال

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   12066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تمام سيد تمام هشام   - 4

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   9524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على محمود احمد   - 5

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   1769:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى الجواد عبد محمد موسى   - 6

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   10044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دسوقى على فهيم صباح   - 7

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   12199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلب عبدالفضيل مصطفى عادل   - 8

 نهائيا التجاره ترك  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   11972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين صالح عزت صالح   - 9

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   9629:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد محمد شعبان جمعه   - 10

   السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   2372:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على السالم عبد خيرى فراج   - 11

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   8050:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الوهاب عبد سمير محسن   - 12

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20190408 تاريخ وفى ،   11797:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادريس احمد المجد ابو حسن محمد   - 13

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   10605:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد المنعم عبد مصطفى   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   11095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان غيضان محمود حسنه   - 15

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 تم   20190409 تاريخ وفى ،   11854:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهادى عبد مصطفى احمد مصطفى   - 16

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   10438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعداوى قرنى الحميد عبد سيد   - 17

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   11128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد على سيد العظيم عبد   - 18

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   8046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل سيد التواب عبد محمد   - 19

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   7897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رشدى بدوى احمد   - 20

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   10838:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد شحاته جمال تامر   - 21

 نهائيا التجاره اعتزال

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   2197:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صابر طلعت والء   - 22

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   9164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى امبابى محمد صباح   - 23

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   12198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهدى محمد عبدالعظيم اسماء   - 24

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   2000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المولى عبد سالم محمود ناصر   - 25

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   4352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قمر العزم ابو حسن ناصر   - 26

 نهائيا التجاره اعتزال



 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

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   8120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبروك صديق وجدى على   - 27

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   10832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عوض على حسونه سماره   - 28

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  11959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مهدى شعبان احمد -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  345 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العاطى عبد أحمد سـيارات معرض -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  11895 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم الجواد عبد ابوهشيمه احمد -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  7952 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  4

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  10730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد جمعه حسن خالد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  4485 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان سعد مسعد عادل -  6

  جنيه  26000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  7925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمود صابر محمد -  7

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  12354 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على كمال مصطفى ربيع -  8

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  7897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رشدى بدوى احمد -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  11229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد العظيم عبد محمد سعيد -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  571 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر أبو مسعود محمد سعداوى -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  7897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رشدى بدوى احمد -  12

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  6653 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فهمى فايق عماد رامى -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  8446 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل سيد جمال سيد -  14

  جنيه  52000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  4913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخيون التواب عبد محمد صابر -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  10752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده عيد فولى خالد -  16

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  9456 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فرج رمضان محمد -  17

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  9755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد احمد ابوالمكارم -  18

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  10307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق ابراهيم شعبان احمد -  19

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  10004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد عبدهللا خالد -  20

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  12433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سيد سعيد سيد -  21

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  4298 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان جرجس رياض منال -  22

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  12276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد احمد سيد محمود -  23

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  9329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار الغنى عبد مفتاح ماجده -  24

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 12408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالهادى عبدالعليم زاهى -  1

 عبدالهادى محمد عوض/ملك- امام عزبه -انفسط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيضان المجيد عبد سيد حاتم -  2

 عبدالعظيم فكرى احمد/ملك النيل شرق المدينه مركز  1106 رقم فيال علوى اول دور 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 12410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا عوض احمد تامر -  3

  مصطفى هللا عوض احمد/ملك الصفيح عزبه النيل طراد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت سيد سعيد محمود -  4

  عبدالسالم قرنى عرفه/ ملك السالم قريه العرب بياض ،:   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 20190401 تاريخ وفي 10920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على مصطفى -  5

  رزق على فتحى/ ملك دموشيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 12409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد احمد على -  6

 خليل معوض جميل/ملك الصيدله كليه بجوار حجازى احمد شارع 63 عقار سالم صالح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 12412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمد عبدهللا خديجه -  7

  الجواد عبد محمد شحاته مصطفى/ ملك - صبره/ ش مع المسنين دار/ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 12411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العربي الدين محي احمد -  8

  العظيم عبد مصطفى/ ملك - ماهر احمد/ ش من متفرع العلوه/ ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن -  9

  عبدالرحمن يمابراه شعبان/ملك الغربيه قفطان - هشيمه ابو عزبه  ،:   الـتأشير وصف، 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد سيد هبه -  10

  سليمان بركات على/ملك هاشم ابو خميس شارع من المتفرع عارف عبدالسالم ش ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبدالعظيم ابتسام -  11

  جوده عابدين الدين سراج/ملك المشارقه نزلة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد مصطفى رمضان -  12

 مصطفى احمد مصطفى/  ملك جعفر سعيد مالحيه - ببا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاور محمد شعبان رضا -  13

 عمار محمد فاطمه/ملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 4634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى محمد مصطفى شيماء -  14

  اسكندر عطيه امجد/  ملك - الجديدة سويف بنى 17 ، 6 ش ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 9875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا شاكر عادل امير -  15

  المهدى محمد خالد/ملك 3 رقم محل الثالثه المجاوره 282 رقم قطعه االول الحى الجديده سويف بنى ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 12418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عبده صفوت سامى -  16

  احمد بكر ابو احمد/ملك الطراد ش السوق ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ابراهيم يحى احمد -  17

 2019/4/7 فى 731 برقم الطلب هذا واودع غذائيه مواد توزيع نشاط عن سويف بنى بناحيه اخر رئسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  سويف بنى غرفه سجل 5303 رقم تحت وقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ابراهيم يحى احمد -  18

  وهبه ابراهيم يحى/  ملك الصفوه مدرسه امام الجديد الفيوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ابراهيم يحى احمد -  19

 5303 رقم تحت وقيد 2011/11/20 فى1033 برقم وادع اعالف تجارة  نشاط عن سويف بنى بناحيه رئيسى محل ، :  الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 12419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عبدالوهاب على الخير ابو -  20

  حسن احمد رمضان/ملك االنصارى قريه الجبل سدمنت ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 7739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سيد فاضل ربيع -  21

 ذكى محمد جمال/  ملك  بلفيا ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 12422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد شعبان عبدالرحمن -  22

 احمد سيد شعبان/ ملك السلخنه امام الدين محى موقف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 7952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  23

  ابراهيم محمد ابراهيم محمد/ ملك الغربى الحى الفاروق عمر/  شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 12423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا صالح محمد -  24

 يونس على الدين صالح/ ملك الجامعه خلف بورسعيد ش 91  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 12420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالجييد بكرى احمد -  25

  حسان طه حسان/ملك سليمان سمير المستشار شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 12421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد محمد سيد -  26

 عويس انور راضى/ ملك ادريجه كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 7754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوسيف سيد عادل -  27

  عطيه حسن خالد/ ملك السادس الحى سليمان بنى بيتك البيت/ ش( أ)287 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 12426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد حماده صالح -  28

  عبدالعزيز سيد حماده/ ملك - الغربيه قفطان عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 12424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف صديق سمير هاجر -  29

 العال عبد كمال محمد/ ملك 243 رقم قطعه الشباب الورش/ ش الصناعات منطقه الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير وصف

  متولى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 12425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسين فضل اسماء -  30

  الباقى عبد جمال/ ملك المطلب عبد/ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 12427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهلول احمد رضى -  31

  بهلول احمد نبيل/ ملك - النويره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 11117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد شعبان سالمه على -  32

  ابراهيم محمد على مصطفى/ ملك سليمان محمود محمود/ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 5893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه صالح سامح -  33

 وقيد 2019/4/10 فى 756 برقم مودع حالقه صالون نشاط عن الحميات الهمى ش بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  سويف بنى غرفه سجل 5893 تابع رقم تحت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 5893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه صالح سامح -  34

  تادرس ذهنى زكريا/ملك الهامى شارع/ الحميات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 5893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه صالح سامح -  35

 وقيد 2012/11/21 فى 887 برقم مودع بالعموله عقارى تسويق مكتب  نشاط عن  عطيه بنى  بناحيه  رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 5893 تابع رقم تحت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 6990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد فتحى ايمن -  36

  اللطيف عبد محمد فتحى/ ملك الدوالطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 5451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  37

 قايد سيد ياسر/ملك 129/130/131رقم الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات قطاع راضى ابو كوم  ،  : الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 5451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  38

 مقاوالت مكتب التجاره ونوع الرياضى النادى خلف حافظ المنعم عبد شارع من الدؤولى شارع بناحيه رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 5451 رقم تحت وقيد 2012/2/14 االفتتاح وتاريخ الكمبيوتر عدا عموميه وتوريدات عموميه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 12429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى سليمان شحاته احمد -  39

  سليمان شحاته خيرت/ ملك النيل شرق الخفيفه الصناعات منطقه الشباب ورش 242 قطعه الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 12428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عاطف زوبه -  40

  محمود سعد احمد/ملك النور وابور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 12430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليم قرنى فريد -  41

  احمد فرج ساميه/ملك الشباب ورش 27 عقار الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشدى بدوى احمد -  42

 محمد رشدى بدوى حجازى/ ملك اقفهص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشدى بدوى احمد -  43

  به التجاره لترك االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى حسن على -  44

 فى 758 برقم مودع  وبيعها زراعيه شتالت انتاج مشتل نشاط عن مازوره بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 7414 تابع رقم تحت وقيد 2019/4/11

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى حسن على -  45

  عيسى محمد عيسى/ملك مازوره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى حسن على -  46

 فى 1467 برقم مودع  منها الطبيه عدا زراعيه حاصالت تصدير مكتب  نشاط عن مازوره بناحيه  رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 7414 تابع رقم تحت وقيد 2014/10/27

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشدى بدوى احمد -  47

 اللطيف عبد محمد طه ربيع/  ملك اقفهص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 5451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  48

 قطاع بناحيه التقليديه الحيوانيه واالعالف واالسماك الدواجن اعالف النتاج مصنع نشاط اخرعن رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019 لسنه 762 برقم واودع 5451 تابع برقم  راضى ابو كوم  129/130/131رقم الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عويس معوض حمديه -  49

 عثمان محمد عبدهللا محمد/ملك الحمراء قمبش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى محمد سامح -  50

  عبدالعال محمد عدلى محمد سامح/ملك 18 بلوك 202 محل- الحرفيه المدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن محمد زكى -  51

  العزيز عبد عيد/ ملك حسين السلطان ترعه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون بيومى احمد نجوى -  52

  خليل الدين سعد رمضان/ ملك عدى بنى ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 12433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعيد سيد -  53

 سيد ميهوب عنتر احمد/ ملك النصر ش ،



 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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 8383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عالء احمد -  54

  ابراهيم محمد عبير/ ملك المسله عبدالناصر جمال شارع بناحيه ومفروشات تنجيد اقمشه نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس سليمان رجب طلعت -  55

  يونس سليمان رجب مختار/ملك هربشنت قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان محمد محمود -  56

  عبدالفتاح محمد رمضان محمد/  ملك - العروس قمن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالتواب جمعه احمد -  57

  ابراهيم محمد عبير/ملك بلفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى كمال ربيع احمد -  58

  على محمود محمد عائشه/ملك بلفيا- بلفيا طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عصام مريم -  59

  مرسى سعيد عبدالرحمن/ملك سعيد اوالد مسجد بجوار- احمد بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 11362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على حسين احمد -  60

  عبدالجواد عبدالمحسن محمود/  ملك - الشناويه - الجيش/ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 11362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على حسين احمد -  61

 على حسين احمد ويديره عبداجواد المحسن عبد محمود/  ملك - الجيش/ ش - ناصر/ م - الشناويه - بناحيه فرع افتتاح ،:   يرالـتأش

  سويف بنى الغره سجل 11362 تابع رقم تحت وقيد2019/4/15 فى 786 برقم واودع حسين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد شعبان احمد -  62

  عبدالعال محمد محمد شعبان/ ملك على بنى كفر قريه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 12436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد طه ايمن -  63

  على محمد محمود/ملك صالح بنى ،

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 11354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  64

  عباس محمد عالء/ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 11354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  65

 فى 54 برقم الطلب هذا واودع  عموميه مقاوالت مكتب  نشاط عن الفيوم طما بناحيه  رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 سويف بنى غرفه سجل 11354 تابع رقم تحت وقيد 2018/1/9

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 11354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  66

 792 برقم الطلب هذا واودع المواشى وبيع لتربيه حظيره نشاط عن الفيوم طما بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  سويف بنى غرفه سجل 11354 تابع رقم تحت وقيد 2019/4/16 فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 11885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان جمال محمد -  67

  محمد مصطفى رمضان/ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فتحى عثمان اسالم -  68

  على فتحى عثمان/ملك الفنت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حسن رمضان محمد -  69

  العمرانيه المجتمعات هيئه/ملك الخفيفه الصناعات قطعه الجديده سويف بنى مدينه الشباب ورش 59 قطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12444    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، احمد يحيى احمد ابراهيم -  70

 احمد يحى احمد/ ملك  الشافعى االمام ش 32الرمد ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى سيد سحر -  71

  زايد احمد كريم نجات/ملك شرهى ترعه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 9567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الباسط عبد صالح احمد -  72

 الجديده سويف بنى مدينه الشرق بريد مكتب اعلى الثانى الدور أ مدخل 2 ج نموذج 11 رقم الجهاز عمارات ،:   الـتأشير

 صالح احمد طارق/ملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حسن وليد -  73

 كدوانى رجب محمود امنيه/  ملك الروضه  شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 9347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سميح عطا عمر -  74

  سميح عطا سيد/ملك سنور ،

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد نجيب محمد صالح -  75

  حسان امبابى العزيز عبد ايمن/ملك مكه اجياد برج شارع النيل كورنيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى سيد سحر -  76

 سجل 7574 تابع رقم تحت وقيد2019/4/17 فى 810 برقم الطلب هذا واودع  اهناسيا بندر بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 اهناسيا/م 1992/9/27 مواليد مصطفى سيد سحر/ ويديره سويف بنى غرفه تجارى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم محمد على محمد -  77

  محمد على محمد/ملك الشباب مركز شارع الغربيه غياضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 12445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمود احمد -  78

  ابوهشيمه سمير وليد/ ملك الموقف شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه النبى عبد حسن محمد -  79

 طلب حامد عليان/  ملك - ميانه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ابراهيم شعبان احمد -  80

 على حسن جابر/  ملك  شرهى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد احمد محمود محمد -  81

  احمد عيد رمضان/ملك- الفنت - فريد صالح قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى حسن بطل كرم -  82

  حسن حجازى يسريه/ملك -الفنت-  فريد صالح قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد اسالم -  83

  خليل احمد اميره/ملك طعمه الشيخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالملك سمير مريان -  84

  خليل بيخيت يوسف/ ملك الملط حلمى شارع من شارع5- رشدى حاتم شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 3457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ابراهيم سعد نور -  85

  حسن احمد احمد/ ملك الشرقيه الفنت ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 7799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام الباسط عبد عشرى حماده -  86

  تمام عبدالباسط عشرى/ ملك - البهسمون ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سيد طه ايمن -  87

  محمد عبدهللا سيد طه/ملك النيل شرق 223 رقم قطعه الخفيفه الصناعات بمنطقه الشباب ورش شارع- الجديده سويف بنى مدينه ،



 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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 8287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سيد طه ايمن -  88

 8287 تابع رقم تحت وقيد 2019/4/22 بتاريخ 840 برقم الطلب هذا واودع سويف بنى مركز بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،

  سويف بنى غرفه سجل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 12452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى حسين محمود -  89

  محمد مهدى حسين/ملك الجالء ش من متفرع ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح حسن حسام -  90

 حسين محمد مصطفى/ملك مليح ابو منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد شمردن محمد -  91

 عبدالحميد احمد شمردن/ ملك الفنت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 12457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبدالحميد سعد احمد -  92

  خلف عبدالحميد سعد/ملك ابوشربان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 12455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد عبدالحكيم عيد رمضان -  93

  عبيد الحكيم عبد عيد/ملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 12456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على انور احمد -  94

  محمد حامد هالل/ملك طوه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 12458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين سيد فتحى عيد -  95

  امين سيد فتحى/  ملك - البرانقه ،

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حبيب عبدالقادر محمد -  96

  عبدالقادر حبيب عبدالقادر/ ملك الدائرى السريع الطريق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ابوالمجد احمد مصطفى -  97

  ابوالمجد احمد سمير/ملك  مليح ابو منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالصمد خالد -  98

  صالح قنديل السيد قنديل/ ملك سليمان محمود شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه شوقى سعيد -  99

  محمد جمعه شوقى/ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 12459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد خضر رمضان -  100

  مكاوى يحى اسماعيل/ملك الغربيه غياضه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 9414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صبيح سيد صبيح -  1

 الوميتال منتجات وتصنيع تجميع ورشه

 بيع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 9875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا شاكر عادل امير -  2

 وحلويات تسالى



 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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 12079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد حسن عمر -  3

 حالقه صالون

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 7754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوسيف سيد عادل -  4

 السياحيه الرحالت ماعدا ع0م0ج داخل رحالت نقل مكتب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 10730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد جمعه حسن خالد -  5

 المجموعه من 36 والفقره 19 السلعيه هالمجموع عدا الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير واستيراد عموميه مقاوالت مكتب

 عموميه وتوريدات 6 السلعيه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 12354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كمال مصطفى ربيع -  6

 خرده تجاره

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 11117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد شعبان سالمه على -  7

 موبليا واكسسوار حليات مكتبى اثاث:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر أبو مسعود محمد سعداوى -  8

 عموميه وتوريدات متكامله اعمال عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 11229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد العظيم عبد محمد سعيد -  9

 جاهزه مالبس وتوزيع بيع مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشدى بدوى احمد -  10

 جزاره

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشدى بدوى احمد -  11

 المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 8900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشافعى حسين تيسير -  12

 وتجزئه جمله الكتابيه االدوات  لتجاره مكتبه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 6584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد عويس عالء -  13

 بقاله وتجارة وحلويات غذائيه مواد توريد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 4147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود عصام -  14

 عامه وتوريدات عامه مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 9418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سريع ابو هللا عبد سعيد -  15

 الوميتال ورشه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سليمان سيد سليم -  16

 غذائيه مواد تعبئه ومستلزمات اكياس بيع

 اكياس بيع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى -  17

 غذائيه مواد تعبئه ومستلزمات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 12127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مرتضى محمد احمد -  18

 لذلك الالزمه والموافقات التراخيص كافه على الحصول بعد المحاجر واعمال عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

 الجهات جميع من

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 3452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه جنيدى عادل محمد -  19

 وشبابيك وابواب موبليات لتصنيع ورشه



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 12456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على انور احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 12457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبدالحميد سعد احمد -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 12408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالهادى عبدالعليم زاهى -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 12420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالجييد بكرى احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 12421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد محمد سيد -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد احمد محمود محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى حسن بطل كرم -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد اسالم -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى محمد سامح -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عويس معوض حمديه -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم محمد على محمد -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان محمد محمود -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 11362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على حسين احمد -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 12448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالملك سمير مريان -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد خضر رمضان -  15

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه شوقى سعيد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ابوالمجد احمد مصطفى -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدم محمد شعبان احمد -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالتواب جمعه احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى كمال ربيع احمد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالصمد خالد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 12458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين سيد فتحى عيد -  22

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 12417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 12415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبدالعظيم ابتسام -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 12416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد سيد هبه -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 12418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عبده صفوت سامى -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 12414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد مصطفى رمضان -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 12413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاور محمد شعبان رضا -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 12455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد عبدالحكيم عيد رمضان -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 12429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى سليمان شحاته احمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 12430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليم قرنى فريد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة وعن تعديل تم20190411 تاريخ وفي 12428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عاطف زوبه -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 12426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد حماده صالح -  33

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 12444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يحيى احمد ابراهيم -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 12423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا صالح محمد -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد طه ايمن -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس سليمان رجب طلعت -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 12438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عصام مريم -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح حسن حسام -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 12463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حبيب عبدالقادر محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 12454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد شمردن محمد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 5451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميلى محمد قايد سيد ياسر -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى حسن على -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 5893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه صالح سامح -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 12452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى حسين محمود -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 12422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد شعبان عبدالرحمن -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمود احمد -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى سيد سحر -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 12446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد نجيب محمد صالح -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 12411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العربي الدين محي احمد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 12412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمد عبدهللا خديجه -  51

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 12427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهلول احمد رضى -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 5303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ابراهيم يحى احمد -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 12419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عبدالوهاب على الخير ابو -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعيد سيد -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن محمد زكى -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون بيومى احمد نجوى -  57

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 11354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الحميد عبد محمد ابراهيم -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 8287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سيد طه ايمن -  59

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 12409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد احمد على -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 12410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا عوض احمد تامر -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 12443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فتحى عثمان اسالم -  62

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 12425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسين فضل اسماء -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 12424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف صديق سمير هاجر -  64

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   الكرمه: الى 10444 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  1

 منتجات وتصنيع لتجميع الدولى المعرض: الى 9414 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  2

   الوميتال

   الرحالت لنقل التوفيق مكتب: الى 12376 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190408:  تاريخ فى  ،  -  3

 ع0م0ج داخل الرحالت لنقل السفير مكتب: الى 7754 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  4

   السياحيه الرحالت ماعدا

   الفيروز مطعم: الى 7925 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  5

   الجاهزه المالبس وبيع لتوزيع السعاده: الى 11229 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتوريدات للمقاوالت السعد مكتب: الى 571 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  7

   القشاش: الى 10307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  8

   الجزار: الى 9418 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  9

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 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  

 

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها على طه بسيمه شركه   - 1

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مصطفى احمد يحى   - 2

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1

 شطب/ومح تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه شركه   - 3

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه   - 4

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها على طه بسيمه شركه   - 5

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مصطفى احمد يحى   - 6

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه شركه   - 7

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه   - 8

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها على طه بسيمه شركه   - 9

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مصطفى احمد يحى   - 10

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه شركه   - 11

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه   - 12

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها على طه بسيمه شركه   - 13

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مصطفى احمد يحى   - 14

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه شركه   - 15

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   303:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه   - 16

 ع.م.ج بانحاء فروع للشركه يوجد ال -2- نهائيا وتصفيتها الشركه حل-1  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 3498، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها مهدى منصور شريفه شركه -  1

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 3498، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها مهدى منصور شريفه شركه -  2

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 3498، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها مهدى منصور شريفه شركه -  3

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 3498، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها مهدى منصور شريفه شركه -  4

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190414 تاريخ وفي 3498   برقم قيدها سبق ، وشريكتها مهدى منصور شريفه شركه -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190414 تاريخ وفي 3498   برقم قيدها سبق ، وشريكها مهدى منصور شريفه شركه -  2

 بسيطة توصية: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكها على طه بسيمه شركه -  3

 تضامن شركة

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشركاه مصطفى احمد يحى -  4

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكيها على طه بسيمه شركه -  5

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  6

 تضامن شركة: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190430 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكها على طه بسيمه شركه -  7

 تضامن شركة

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190430 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشركاه مصطفى احمد يحى -  8

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190430 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكيها على طه بسيمه شركه -  9

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190430 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  10

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 منصور شريفه شركه: الى 3498 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكتها مهدى

 منصور شريفه شركه: الى 3498 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكتها مهدى

 على طه بسيمه/ شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكيها

 على طه بسيمه/ شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكيها

 على طه بسيمه/ شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكيها

 على طه بسيمه/ شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكيها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه بسيمه شركه -  1

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  2

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  يهاوشريك على طه بسيمه شركه -  3

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  4

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه بسيمه شركه -  5

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  6

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه شركه -  7

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  8

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه بسيمه شركه -  9

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  10

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه شركه -  11

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  12

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه يمهبس شركه -  13

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  14

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه شركه -  15

 303   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه/ شركه -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6691   برقم    20190401:  تاريخ ، 702  2024/2/1 فى التالى التجديد  العزيز عبد عيد محمد احمد -  1

 6696   برقم    20190402:  تاريخ ، 707  2024/2/2 فى التالى والتجديد  بطرس نصار رزق عاطف -  2

 6789   برقم    20190403:  تاريخ ، 716  2024/3/11 فى التالى يدالتجد  حسن احمد منصور احمد -  3

 6789   برقم    20190403:  تاريخ ، 716  2024/3/11 فى التالى التجديد  المحمول لخدمات منصور احمد -  4

 6878   برقم    20190404:  تاريخ ، 717  2024/4/12 فى التالى والتجديد  سليمان محمد النبى عبد محمود -  5

 4476   برقم    20190404:  تاريخ ، 721  2020/11/9 فى التالى التجديد  عويس احمد حمدى محمد -  6
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