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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعبئة عن 8532 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمارعبدهللا عبدالعزيز تامر -  1

 عمار عبدالعزيز طارق/ بملك طاميه مركز نرشوا قصر:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 نقل مكتب عن 8533 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمد رمضان احمد -  2

 ميزار عبدالرازق جمعه/بملك-سنورس مركز- جبله:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 وتوزيع تعبئة عن 8531 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف حسين سعيد عيشه -  3

 محمود مصطفى ممدوح/ بملك طاميه بندر المحلج شارع:  بجهة ، الغذائيه السلع

 العمال مكتب عن 8552 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد قرنى عالء -  4

 احمد عويس محمد/ بملك طاميه مركز فانوس:  بجهة ، المقاوالت

 تصنيع ماكينة عن 8549 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد خليل يحيى اسماء -  5

 عبدالحليم عبدالباقى سامى/ملك- طاميه مركز -السالم دار:  بجهة ، شعرية

 ، ماشيه تربية عن 8551 برقم 20190725 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغنى احمد على ناديه -  6

 محمد فتحى محمد/ بملك طاميه مركز عميره كفر:  بجهة

 مكتب عن 8511 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى سيد شعبان احمد -  7

 محمد عبدالباقى سيد/بملك-طاميه مركز -صاوى معصرة:  بجهة ، السيارات غيار لقطع عموميه توريدات

 تجارة عن 8529 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالفتاح فتحى عماد -  8

 طلبه عبدالحليم زينه/بملك-طاميه مركز- العزيزيه:  بجهة ، البقاله

 مكتب عن 8530 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جابر  مصطفى حماده -  9

 محمود عويس احمد/بملك- طاميه مركز فايز عزبة:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مكتب عن 8546 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد محمود عبدهللا محمود -  10

 عبدالغنى عبدالحافظ محمود/بملك-طاميه مركز- رشوان قصر:  بجهة ، العامة والتوريدات المقاوالت العمال

 وتغليف تعبئة عن 8557 برقم 20190729 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين محمد محمود -  11

 على شعبان رشا/بملك-طاميه مركز- صاوى معصرة:  بجهة ، غذائية مواد

 مكتب عن 8505 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عيدعبدالمجيد رجب -  12

 محمد جمعه شعبان/ بملك طاميه بندر سليمان مجدى عمارة خلف:  بجهة ، هندسيه صناعات

 عمال نقل مكتب عن 8506 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد طه محمود -  13

 محمد طه احمد/ ملك -طاميه مركز- فانوس:  بجهة ، ع م ج داخل

 حظيرة عن 8507 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بكرى عبدالرحيم طارق -  14

 محمد بكرى عبدالرحيم/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة:  بجهة ، مواشى تربية

 ادوات تجارة عن 8510 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير احمد هاشم محمد -  15

 عبدالعال احمد تعويضه/ بملك طاميه مركز الصاوى معصرة:  بجهة ، كهربائيه

 تجارة عن 8509 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه احمد عبدالحفيظ هدى -  16

 رجب العزيز عبد ابراهيم/ بملك طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشة عن 8553 برقم 20190729 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالتواب مصطفى عماد -  17

 عبدالتواب مصطفى عماد/ بملك طاميه مركز الصناعيه المدينه:  بجهة ، معادن لحام

 عن 8556 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالرؤوف محمد -  18

 عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالرؤوف/بملك-سنورس مركز-فيدمين بطرس عزبة:  بجهة ، زراعيه مقاوالت

 تجارة عن 8555 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد كامل محمود بوسى -  19

 القوى عبد محمد مدحت/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 8508 برقم 20190701 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبداللطيف عبدالقادر شعبان -  20

 صالح احمد ثابت/ملك-طاميه مركز-الروضه-صالح بشير عزبة:  بجهة ، مواشى تربية حظيرة

 ورشة عن 8558 برقم 20190729 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى معوض قرنى عزيزه -  21

 روبى جنيدى قرنى/ بملك سنورس مركز التوفيقيه:  بجهة ، نجاره

 حظيرة عن 8550 برقم 20190725 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى سيد عبدهللا جمال -  22

 عبدالعليم طه محمد/بملك- طامية مركز-كامل جزيرة:  بجهة ، مواشى تربية

 اعالف تجارة عن 8527 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدهللا محمد احمد -  23

 عبدالباقى محمود محمد/بملك- طاميه مركز- المدارس ش:  بجهة ،

 ادوات تجارة عن 8528 برقم 20190711 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الوهاب عبد شيماء -  24

 سيد شعبان احمد/ لكبم طاميه بندر الشونه مساكن يوليو 23 شارع:  بجهة ، صحيه

 بيع محل عن 8522 برقم 20190708 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم مصطفى السيد خالد -  25

 حواش عبدالمقصود سميه/ بملك طاميه مركز فانوس:  بجهة ، وغالل اعالف

 تربية حظيرة عن 8543 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا رجب احمد -  26

 الشافى عبد عطيه محمد/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، مواشى

 مقاوالت مكتب عن 8513 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اسحاق سيد على -  27

 خميس سيد عزت محمد/ملك-طاميه بندر- عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، متكاملة

 وتغليف تعبئة عن 8515 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان عيد ايمان -  28

 عبدالظاهر مصطفى محمد/ملك- طاميه مركز-السالم دار:  بجهة ، غذائيه مواد

 حظيرة عن 8535 برقم 20190716 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل شعبان محمود تامر -  29

 اسماعيل شعبان محمود/ملك -طاميه مركز-الروضه- نجاتى عزبة:  بجهة ، مواشى تربية

 ورشه عن 8559 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق مرسى عاطف ساميه -  30

 شيبه توفيق احمد/بملك-طاميه مركز-صاوى معصرة:  بجهة ، سيارات ميكانيكى

 سيارات جراج عن 8560 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود جمعه احمد -  31

 حسن جمعه محمود/ بملك طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 8536 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالمولى عبدالستار مهدى -  32

 عبدالمولى عبدالستار جمعه/ملك-طاميه مركز-مصرى احمد عزبة:  بجهة ، ع م ج داخل عمال ونقل رحالت

 مكتب عن 8525 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاسم ابو على مسعود اشرف -  33

 محجوب محمد على/ بملك طاميه مركز رشوان قصر:  بجهة ، العموميه المقاوالت العمال

 بلدى مخبز عن 8520 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى على عبدهللا عصام -  34

 عبدالحميد محمد هناء/ بملك -طاميه مركز-الكورنيش ش:  بجهة ، الى نصف
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 كسارة عن 8521 برقم 20190708 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب عبدهللا عبدهللا هناء -  35

 حمد ابراهيم ربيع/ملك سنورس مركز- عثمان بنى منشاة- الحجاره عزبة:  بجهة ، بالستيك

 مكتب عن 8539 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صميدة محمود عبدهللا مراد -  36

 عبدهللا مراد احمد/ملك-طامية مركز- العزيزية:  بجهة ، وتوريدات مقاوالت

 مكتب عن 8519 برقم 20190708 فى قيد ، 200.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد عبدالستار عبدالرحمن -  37

 محمود احمد عبدالستار/كمل -طاميه مركز- الفهميه:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل

 العمال مكتب عن 8545 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده احمد سليمان على -  38

 جوده احمد سليمان/ بملك طاميه مركز الجبل عزبة:  بجهة ، العامه المقاوالت

 حدايد عن 8537 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالتواب رجب جمال -  39

 عبدالتواب مصطفى ناديه/ بملك طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة ، وبويات

 كارة عن 6209 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود هاللى محمود -  40

 محمود هاللى طاهر/ بملك سنورس مركز مطرطارس:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 8538 برقم 20190717 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبيلى التواب عبد حسين ندا -  41

 عبدالجواد الحميد عبد رمضان/ بملك طاميه مركز سرسنا:  بجهة ، مواشى تربية

 مكتب عن 5844 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمجيد عويس حربى -  42

 عبدالمجيد عويس محمود/ بملك طاميه بندر المرور شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تأجير عن 8523 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى عارف فتحى مصطفى -  43

 عبدالحميد عبدالسميع على/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر طريق:  بجهة ، عموميه وتوريدات اسواق

 ، مقاوالت مكتب عن 8477 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود كمال محمد ايه -  44

 الحميد عبد حسين الحميد عبد/ بملك طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة

 مكتب عن 8524 برقم 20190709 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه عبدالعليم حسين محمود -  45

 عرفه عبدالعليم حسين/بملك- طاميه مركز- فانوس خلوصى:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 حظيرة عن 8518 برقم 20190707 فى قيد ، 18000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا راف حسين عادل حسين -  46

 هللا راف حسين عادل/ملك- العزيزيه- البرانى:  بجهة ، المواشى لتربية

 ، البقاله تجارة عن 8516 برقم 20190703 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالقاسم معبد محمد وائل -  47

 القاسم ابو معبد محمد تامر/ بملك- رشوان قصر:  بجهة

 مقاوالت مكتب عن 8541 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى شاكر فتحى عادل -  48

 موسى صبحى رحمه/ بملك طاميه مركز الروضه:  بجهة ، عامه

 رحالت مكتب عن 5842 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود جمعه محمود -  49

 الشافى عبد بشير فاطمه/ بملك طاميه مركز فرقص:  بجهة ، ع م ج داخل

 تربية حظيرة عن 8540 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف احمد عمر حماده -  50

 شريف احمد عمر/ بملك طاميه مركز السالم دار:  بجهة ، مواشى

 البقاله تجارة عن 8517 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسين محمد نسمه -  51

 محمد محمدعلى/ ملك طامية مركز الجمال منشاة:  بجهة ، بالتجزئه الزيوت وتشمل

 مكتب عن 8526 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالكريم عزت احمد -  52

 على جمعه على/ بملك طاميه مركز فايز عزبة:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم وانشاء مقاوالت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مقاوالت مكتب عن 8512 برقم 20190702 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عويس رشاد عالء -  53

 عيد عويس رشاد/ملك طاميه مركز- فانوس خلوصى:  بجهة ، عامة

 تربية حظيرة عن 8547 برقم 20190724 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد سعد خالد -  54

 فرج محمد سعد خالد/ بملك طاميه بندر المرور شارع:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 8548 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمجيد محمد مصطفى -  55

 محمد عبدالظاهر محمد/ بملك طاميه بندر الصناعيه المدينه الجبل:  بجهة ، كهربائيه ادوات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   6276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حناهللا رياض راشد اكرم   - 1

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   4684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد على فتحى محمد   - 2

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   8321:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالسالم على مرزوق   - 3

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   1788:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لطيف ثابت فايزه   - 4

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   6900:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباقى عبد محمد محمد احمد   - 5

 نهائيا التجاره ترك

 تم   20190708 تاريخ وفى ،   6242:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالحميد الخير ابو محمد   - 6

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   8259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحافظ حسن شحاته مبروك   - 7

 نهائيا التجاره ترك  السجل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
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 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   20190709 تاريخ وفى ،   2352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد محمد نادى محمد   - 8

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   8158:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سيد عكرمه الدين عماد   - 9

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   1740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد حلمى وليد   - 10

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صليب عوض امين شهيد   - 11

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7073:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد راضى صاوى محمد   - 12

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   8192:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعليم عبدالهادى محمود دعاء   - 13

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   8230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجف محمد سعد خالد   - 14

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجاهد سيد خميس محمود   - 15

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7866:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عرفات على سعيد   - 16

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   7220:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد حسين احمد حسين   - 17

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   7734:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض سعيد عبدهللا ياسر   - 18

 نهائيا التجاره ترك

 تم   20190714 تاريخ وفى ،   6793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد هللا عبد السالم عبد حماده   - 19

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   6676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مكارى سامى عمانوئيل بيشوى   - 20

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   8300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الستارابوزيد صابرعبد رمضان   - 21

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   3539:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباقى عبد عثمان سيد   - 22

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   5894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالباقى احمد نبيل احمد   - 23

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   5664:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمقصود محمد هالل رضى   - 24

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  لالسج شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   5112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حافظ محمد كمال محمد   - 25

 نهائيا التجاره ترك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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   20190718 تاريخ وفى ،   5112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حافظ محمد كمال محمد   - 26

 االول الرئيسى المحل لشطب شطب

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   8211:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطى عبدالكريم احمد محمد   - 27

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   3131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على فرغلى اسماعيل ربيع   - 28

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد محمود فتحى   - 29

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   1543:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد عمار سحر   - 30

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   1415:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغفار عبد محمد اشرف   - 31

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  6188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى بشير العليم عبد هناء -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  8445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه دياب رمضان جمعه -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  6941 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  عبدالواحد على فتحى محمود -  3

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  8385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلومه عبدالحميد حسين رمضان -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  6366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الباقى عبد محمود محمد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  6609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود وجدى عيد ايمان -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  3381 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا صليب عزمى ناديه -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  8518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا راف حسين عادل حسين -  8

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  2722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض بنيامين عبدالمالك نادى -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  2722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض بنيامين عبدالمالك نادى -  10

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  4785 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم السيد محمد احمد -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  5269 برقم قيده بقس ،، فرد تاجر  الحى عبد عبدهللا سالمه فرج -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  8439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على جابر تامر -  13

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  61 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل سمير مرفت -  14

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بكرى عبدالرحيم طارق -  1

 محمد بكرى عبدالرحيم/ بملك طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير احمد هاشم محمد -  2

 عبدالعال احمد تعويضه/ بملك طاميه مركز الصاوى معصرة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عيدعبدالمجيد رجب -  3

 محمد جمعه شعبان/ بملك طاميه بندر سليمان مجدى عمارة خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد عبدالحفيظ هدى -  4

 رجب العزيز عبد ابراهيم/ بملك طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8506    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد طه محمود -  5

 محمد طه احمد/ ملك -طاميه مركز- فانوس ،

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 8508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبداللطيف عبدالقادر شعبان -  6

 صالح احمد ثابت/ملك-طاميه مركز-الروضه-صالح بشير عزبة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 8512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عويس رشاد عالء -  7

 عيد عويس رشاد/ملك طاميه مركز- فانوس خلوصى ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 8511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى سيد شعبان احمد -  8

 محمد عبدالباقى سيد/بملك-طاميه مركز -صاوى معصرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 8513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسحاق سيد على -  9

 خميس سيد عزت محمد/ملك-طاميه بندر- عبدالناصر جمال شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 8516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم معبد محمد وائل -  10

 القاسم ابو معبد محمد تامر/ بملك- رشوان قصر ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 20190703 تاريخ وفي 8515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان عيد ايمان -  11

 عبدالظاهر مصطفى محمد/ملك- طاميه مركز-السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 8517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسين محمد نسمه -  12

 محمد محمدعلى/ ملك طامية مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 8408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور عبدالهادى محمود محمد -  13

 عبدالهادى محمود محمد/ بملك سنورس مركز جبله بجعله  العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 8518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا راف حسين عادل حسين -  14

 هللا راف حسين عادل/ملك- العزيزيه- البرانى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم مصطفى السيد خالد -  15

 حواش عبدالمقصود سميه/ كبمل طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى على عبدهللا عصام -  16

 عبدالحميد محمد هناء/ بملك -طاميه مركز-الكورنيش ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدالستار عبدالرحمن -  17

 محمود احمد عبدالستار/ملك -طاميه مركز- الفهميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب عبدهللا عبدهللا هناء -  18

 حمد ابراهيم ربيع/ملك سنورس مركز- عثمان بنى منشاة- الحجاره عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 8524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه عبدالعليم حسين محمود -  19

 عرفه عبدالعليم حسين/بملك- طاميه مركز- فانوس خلوصى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 8523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عارف فتحى مصطفى -  20

 عبدالحميد عبدالسميع على/ بملك طاميه مركز محفوظ كفر طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 8525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاسم ابو على مسعود اشرف -  21

 محجوب محمد على/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 8526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالكريم عزت احمد -  22

  على جمعه على/ بملك طاميه مركز فايز عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 8527    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، محمود عبدهللا محمد احمد -  23

 عبدالباقى محمود محمد/بملك- طاميه مركز- المدارس ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 6366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الباقى عبد محمود محمد -  24

 عيسى محمد محمود/ بملك طاميه مركز عفيفى طريق بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 8528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الوهاب عبد شيماء -  25

 سيد شعبان احمد/ بملك طاميه بندر الشونه مساكن يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 8530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر  مصطفى حماده -  26

 محمود عويس احمد/بملك- طاميه مركز فايز عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 8529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالفتاح فتحى عماد -  27

 طلبه عبدالحليم زينه/بملك-طاميه مركز- العزيزيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 8533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد رمضان احمد -  28

 ميزار عبدالرازق جمعه/بملك-سنورس مركز- جبله ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 20190715 تاريخ وفي 8531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف حسين سعيد عيشه -  29

 محمود مصطفى ممدوح/ بملك طاميه بندر المحلج شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 8532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارعبدهللا عبدالعزيز تامر -  30

 عمار عبدالعزيز طارق/ بملك طاميه مركز رشوان قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 8535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل شعبان محمود تامر -  31

 اسماعيل شعبان محمود/ملك -طاميه مركز-الروضه- نجاتى عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 8536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالمولى عبدالستار مهدى -  32

 عبدالمولى عبدالستار جمعه/ملك-طاميه مركز-مصرى احمد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 8537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالتواب رجب جمال -  33

 عبدالتواب مصطفى ناديه/ بملك طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 6209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود هاللى محمود -  34

 محمود هاللى طاهر/ بملك سنورس مركز مطرطارس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 6209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود هاللى محمود -  35

 (مواشى كارة) ونشاطه محمود هاللى طاهر/ بملك سنورس مركز مطرطارس بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 8538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى التواب عبد حسين ندا -  36

 عبدالجواد الحميد عبد رمضان/ بملك طاميه مركز سرسنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 8539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميدة محمود عبدهللا مراد -  37

 عبدهللا مراد احمد/ملك-طامية مركز- العزيزية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 8540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف احمد عمر حماده -  38

 شريف احمد عمر/ بملك طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 8541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى شاكر فتحى عادل -  39

 موسى صبحى رحمه/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 5842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود جمعه محمود -  40

 الشافى عبد بشير فاطمه/ ملكب طاميه مركز فرقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 8543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا رجب احمد -  41

 الشافى عبد عطيه محمد/ بملك طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 5844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمجيد عويس حربى -  42

 عبدالمجيد عويس محمود/ بملك طاميه بندر المرور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 8545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد سليمان على -  43

  جوده احمد سليمان/ بملك طاميه مركز الجبل عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد سعد خالد -  44

 فرج محمد سعد خالد/ بملك طاميه بندر المرور شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمجيد محمد مصطفى -  45

 محمد عبدالظاهر محمد/ بملك طاميه بندر الصناعيه المدينه الجبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمود عبدهللا محمود -  46

 عبدالغنى عبدالحافظ محمود/بملك-طاميه مركز- رشوان قصر ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 20190725 تاريخ وفي 8550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى سيد عبدهللا جمال -  47

 عبدالعليم طه محمد/بملك- طامية مركز-كامل جزيرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد خليل يحيى اسماء -  48

 عبدالحليم عبدالباقى سامى/ملك- طاميه مركز -السالم دار ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغنى احمد على ناديه -  49

  محمد فتحى محمد/ بملك طاميه ركزم عميره كفر ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد قرنى عالء -  50

 احمد عويس محمد/ بملك طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى معوض قرنى عزيزه -  51

 روبى جنيدى قرنى/ بملك سنورس مركز التوفيقيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد كامل محمود بوسى -  52

 القوى عبد محمد مدحت/ بملك طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 3844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد سعيد شعبان احمد -  53

 سعيد شعبان/ بملك طاميه بندر عطيه حماده ملعب خلف الجنينه بارض الرئيسى الشارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 عبدالهادى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب مصطفى عماد -  54

 عبدالتواب مصطفى عماد/ بملك طاميه مركز الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين محمد محمود -  55

 على شعبان رشا/بملك-طاميه مركز- صاوى معصرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالرؤوف محمد -  56

 عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالرؤوف/بملك-سنورس مركز-فيدمين بطرس عزبة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 6896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام حسن احمد عالء -  57

 السيد نعسان سعد/بملك سنورس مركز جبله دوار بجعله العنوان تعديل ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 8477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كمال محمد ايه -  58

 الحميد عبد حسين الحميد عبد/ بملك طاميه بندر النهضه شارع ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 8477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كمال محمد ايه -  59

 (مقاوالت مكتب  ونشاطه عبدالحميد حسين عبدالحميد/ بملك بندرطاميه النهضه شارع بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 8559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق مرسى عاطف ساميه -  60

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 8560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود جمعه احمد -  61

 حسن جمعه محمود/ بملك طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 8497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حميده صبحى جهاد -  1

 البقاله تجارة بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى مصطفى صباح -  2

 اعالف وخالط ومدشة اعالف محل بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 6366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الباقى عبد محمود محمد -  3

 اعالف مكبس بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 4399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسخيرون فهمى نبيه وجيه -  4

 محمول وخدمات بيع بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 7064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد جبريل -  5

 العامه المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 5269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحى عبد عبدهللا سالمه فرج -  6

 اخشاب بلتات وتوريد وصناعة تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 6810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد هللا راف عبدالسالم على -  7

 ع م ج داخل ركاب ونقل نظافه واعمال وبوفيه جمركى تخليص مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 8531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف حسين سعيد عيشه -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 8546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمود عبدهللا محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد عبدالحفيظ هدى -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 8527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا محمد احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 8550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى سيد عبدهللا جمال -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير احمد اشمه محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 8535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل شعبان محمود تامر -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 5842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود جمعه محمود -  8

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 تم20190701 تاريخ وفي 8505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عيدعبدالمجيد رجب -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد طه محمود -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 8523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عارف فتحى مصطفى -  11

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 8556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالرؤوف محمد -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 8528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الوهاب عبد شيماء -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 8549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد خليل يحيى اسماء -  14

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 8536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالمولى عبدالستار مهدى -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 8541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى شاكر فتحى عادل -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 8548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمجيد محمد مصطفى -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بكرى عبدالرحيم طارق -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب عبدهللا عبدهللا هناء -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع عديلت تم20190708 تاريخ وفي 8522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم مصطفى السيد خالد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 8555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد كامل محمود بوسى -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 8524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه عبدالعليم حسين محمود -  22

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 6209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود هاللى محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 8539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميدة محمود عبدهللا مراد -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 8553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب مصطفى عماد -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 8516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم معبد محمد وائل -  26

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 8529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالفتاح فتحى عماد -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 5844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمجيد عويس حربى -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 8560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود جمعه احمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 8513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسحاق سيد على -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 8515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان عيد ايمان -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 8530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر  مصطفى حماده -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 8547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد سعد خالد -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبداللطيف عبدالقادر شعبان -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 8512   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، عيد عويس رشاد عالء -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 8533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد رمضان احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 8537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالتواب رجب جمال -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 8540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف احمد عمر حماده -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 8532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارعبدهللا عبدالعزيز تامر -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 8545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد سليمان على -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 8538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبيلى التواب عبد حسين ندا -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 8552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد قرنى عالء -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسين محمد نسمه -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدالستار عبدالرحمن -  44

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 8526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالكريم عزت احمد -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 8551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغنى احمد على ناديه -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 8558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى معوض قرنى عزيزه -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 8559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق مرسى عاطف ساميه -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 8511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى سيد شعبان احمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 8518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا راف حسين عادل حسين -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 8525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاسم ابو على مسعود اشرف -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 8477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كمال محمد ايه -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى على عبدهللا عصام -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 8543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا رجب احمد -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 8557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين محمد محمود -  55

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكبس بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 6366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  1

   لالعالف الفارس

 البستان بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7064 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامه للمقاوالت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرساله بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 5269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  3

   اخشاب بلتات وتوريد وصناعه لتجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   2735:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مرسى على هللا عبد عصام   - 1

 الشركه انحالل  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   8098:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه طلبه احمد سيد على   - 2

 الشركه انحالل  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   3148:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد محمد محمود رضا   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 7805 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190718:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه قطب محمد احمد حاتم بجعله الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190708:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر خصمل  تضامن شركة  وشركاه مرسى على هللا عبد عصام -  1

2735 

 8098   برقم    20190708:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه طلبه احمد سيد على -  2

 تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قطب محمد احمد حاتم بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  3

 7805   برقم    20190718: 

   برقم    20190718:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه احمد الرحمن عبد حماده -  4

7805 

 3148   برقم    20190724:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه محمد محمد محمود رضا -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4975   برقم    20190701:  تاريخ ، 794  2024-5-24 حتى سارى 2019-5-24 -ج  ابراهيم محمود سلطان مديحه -  1

 2801   برقم    20190702:  تاريخ ، 800  2024-7-4 حتى سارى 2019-7-4-ج  على محمد يدع عليه -  2

 1788   برقم    20190702:  تاريخ ، 804  2015/  10/  10 حتى سارى 2010/  10/  10_ ج  لطيف ثابت فايزه -  3

   برقم    20190703:  تاريخ ، 806  2024/  1/  21 حتى سارى 2019/  1/  21_ ج  حناهللا رياض راشد اكرم -  4

6276 

 1543   برقم    20190703:  تاريخ ، 809  2015/  2/  21 حتى سارى 2010/  2/  21_ ج  الحميد عبد عمار سحر -  5

 1543   برقم    20190703:  تاريخ ، 810  2020/  2/  21 حتى سارى 2015/  2/  21_ ج  الحميد عبد عمار سحر -  6

   برقم    20190703:  تاريخ ، 807  2018/  8/  26 حتى سارى 2013/  8/  26_ ج  ابراهيم السيد محمد احمد -  7

4785 

   برقم    20190703:  تاريخ ، 808  2023/  8/  26 حتى سارى 2018/  8/  26_ ج  ابراهيم السيد محمد احمد -  8

4785 

 1788   برقم    20190704:  تاريخ ، 815  2020/  10/  10 حتى سارى 2015/  10/  10_ ج  لطيف ثابت فايزه -  9



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، 826  2023/  11/  26 حتى سارى 2018/  11/  26_ ج  عبدالرحمن عبدالحميد الخير ابو محمد -  10

 6242   برقم    20190708

 1740   برقم    20190710:  تاريخ ، 835  2010/  9/  1 حتى سارى 2005/  9/  1_ ج  خليل محمد حلمى وليد -  11

 1740   برقم    20190710:  تاريخ ، 836  2015/  9/  1 حتى سارى 2010/  9/  1_ ج  خليل محمد حلمى وليد -  12

 1740   برقم    20190710:  تاريخ ، 837  2020/  9/  1 حتى سارى 2015/  9/  1_ ج  خليل محمد حلمى وليد -  13

   برقم    20190710:  تاريخ ، 832  2024/  2/  19 حتى سارى 2019/  2/  19_ ج  حسن محمد محمد احمد -  14

6303 

   برقم    20190710:  تاريخ ، 834  2024/  2/  16 حتى سارى 2019/  2/  16_ ج  عبدهللا عواد ممدوح محمد -  15

2708 

   برقم    20190711:  تاريخ ، 839  2024/  5/  18 حتى سارى 2019/  5/  18_ ج  احمد الباقى عبد محمود محمد -  16

6366 

   برقم    20190711:  تاريخ ، 842  2022/  8/  27 حتى سارى 2017/  8/  27_ ج  عبدالباقى احمد نبيل احمد -  17

5894 

   برقم    20190711:  تاريخ ، 843  2023/  7/  8 حتى سارى 2018/  7/  8_ ج  منقريوس زكى وهيب صفوت -  18

4739 

 3381   برقم    20190715:  تاريخ ، 848  2021-2-11 حتى سارى 2016-2-11-ج  حنا صليب عزمى ناديه -  19

    20190717:  تاريخ ، 865  2021/  11/  19 حتى سارى 2016/  11/  19_ ج  عبدالمقصود محمد هالل رضى -  20

 5664   برقم

 3539   برقم    20190717:  تاريخ ، 866  2021/  4/  18 حتى سارى 2016/  4/  18_ ج  الباقى عبد عثمان سيد -  21

   برقم    20190717:  تاريخ ، 859  2017/  1/  17 حتى سارى 2012/  1/  17_ ج  الفتاح عبد ميزار كمال ناصر -  22

4001 

   برقم    20190717:  تاريخ ، 860  2022/  1/  17 حتى سارى 2017/  1/  17_ ج  الفتاح عبد ميزار كمال ناصر -  23

4001 

    20190717:  تاريخ ، 863  2023/  10/  20 حتى سارى 2018/  10/  20_ ج  زيد ابو محمود هاللى محمود -  24

 6209   برقم

 6302   برقم    20190718:  تاريخ ، 867  2024-2-18 حتى سارى 2019-2-18-ج  حافظ راغب راضى جمال -  25

   برقم    20190718:  تاريخ ، 870  2017/  4/  2 حتى سارى 2012/  4/  2_ ج  الباقى عبد محمد محمود احمد -  26

4173 

   برقم    20190718:  تاريخ ، 872  2022/  4/  2 حتى سارى 2017/  4/  2_ ج  الباقى عبد محمد محمود احمد -  27

4173 

   برقم    20190721:  تاريخ ، 882  2024/  3/  16 حتى سارى 2019/  3/  16_ ج  على قرنى عبدالمنعم محمود -  28

4930 

   برقم    20190721:  تاريخ ، 873  2007/  1/  4 حتى سارى 2002/  1/  4_ ج  العليم عبد على محمود احمد -  29

328 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 328   برقم    20190721:  تاريخ ، 874  2012/  1/  4 حتى سارى 2007/  1/  4 -ج  العليم عبد على محمود احمد -  30

   برقم    20190721:  تاريخ ، 875  2017/  1/  4 حتى سارى 2012/  1/  4_ ج  العليم عبد على محمود احمد -  31

328 

   برقم    20190721:  تاريخ ، 876  2022/  1/  4 حتى سارى 2017/  1/  4_ ج  العليم عبد على محمود احمد -  32

328 

   برقم    20190721:  تاريخ ، 883  2022/  10/  22 حتى سارى 2017/  10/  22_ ج  على قرنى عبدالمنعم محمود -  33

4930 

   برقم    20190725:  تاريخ ، 894  2015/  7/  9 حتى سارى 2010/  7/  9_ ج  حسن على فرغلى اسماعيل ربيع -  34

3131 

   برقم    20190725:  تاريخ ، 895  2020/  7/  9 حتى سارى 2015/  7/  9_ ج  حسن على فرغلى اسماعيل ربيع -  35

3131 

   برقم    20190728:  تاريخ ، 898  2011/  12/  22 حتى سارى 2006/ 12/  22_ ج  الحليم عبد محمود فتحى -  36

306 

   برقم    20190728:  تاريخ ، 899  2016/  12/  22 حتى سارى 2011/  12/  22_ ج  الحليم عبد محمود فتحى -  37

306 

   برقم    20190728:  تاريخ ، 900  2021/  12/  22 حتى سارى 2016/  12/  22_ ج  الحليم عبد محمود فتحى -  38

306 

   برقم    20190729:  تاريخ ، 908  2024/  7/  19 حتى سارى 2019/  7/  19_ ج  هللا عوض عزيز عوض مينا -  39

5001 

   برقم    20190729:  تاريخ ، 904  2010/  2/  20 حتى سارى 2005/   2/  20 -ج  على محمد محمد رأيفه -  40

1539 

   برقم    20190729:  تاريخ ، 905  2015/  2/  20 حتى سارى 2010/  2/  20_ ج  على محمد محمد رأيفه -  41

1539 

 1539   برقم    20190729:  تاريخ ، 906  2020/  2/  20 حتى سارى 2015/  2/  20 -ج  على محمد محمد رأيفه -  42

   برقم    20190730:  تاريخ ، 918  2024/  11/  3 حتى سارى 2019/  11/  3 -ج  الغفار عبد محمد اشرف -  43

1415 

 6346   برقم    20190731:  تاريخ ، 921  2024/  4/  12 حتى سارى 2019/  4/  12_ ج  درويش فتحى نجالء -  44

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190707:  تاريخ ، 817  2023-7-6 حتى سارى 2018-7-6 -ج  وشريكه الحى عبد محمد رزق محمد -  1

6164 

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 4463   برقم    20190707:  تاريخ ، 32 رقم الرهن بشطب تاشر  وشركاه حسين سمحى باهلل المعتصم -  1

 4463   برقم    20190707:  تاريخ ، 41 رقم الرهن بشطب تاشر  وشركاه حسين سمحى باهلل المعتصم -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


