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أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تربيه حظيره عن 22122 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف فهيم عباس امل -  1

رشوان شحاته محمد محمود/ بملك ابودهب عرابه جمعيتى مشروع بجوار السوق شارع:  بجهة ، مواشى وبيع  

 ، مالبس بيع محل عن 22123 برقم 25255423 فى قيد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سليم محمد على -  2

عبدالرحيم جبريل شحات نادره/ بملك حمزه باوالد السويقه شارع:  بجهة  

 ، منظفات بيع عن 22124 برقم 25255422 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عيسى على محمد -  3

على عبدالغنى معزوزه/ بملك المهنى التدريب خلف السادات انور شارع من المختار عمر بشارع1 رقم عقار:  بجهة  

 بلدى مخبز عن 22121 برقم 25255421 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على نصرالدين ايمان -  4

منصور احمد ممدوح/ بملك ابوالخير بنجع الرحمن جامع بجوار شندويل جزيرة:  بجهة ، الى نصف  

 حظيره عن 22051 برقم 25255410 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  5

احمد ابوالحسن ابراهيم/ بملك الحبيل:  بجهة ، مواشى وبيع تربيه  

 حظيره عن 22051 برقم 25255410 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  6

عموميه تمقاوال ونشاطه احمد ابوالحسن ابراهيم/ بملك الحبيل الشلوليه نجع الرحمن مسجد بجوار:  بجهة ، مواشى وبيع تربيه  

 مكتب عن 22120 برقم 25255422 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فوزى محمد فوزى -  7

حمدم انور عاطف محمود/ بملك الطواحين بشارع شكراهلل طاحونه بجوار الكائن بالعقار العلوى االول الدور:  بجهة ، مقاوالت  

 ، شنط مشغل عن 22125 برقم 25255414 فى قيد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود احمد محمد -  8

عبدالواحد على احمد شحاته/ بملك نصير باوالد عبدالواحد على حمدى شارع:  بجهة  

 بيع مقهى عن 22220 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد حامد حماده -  9

على عميره محمد ناصر بملك االلى بالمخبز الجديد العبور نفق امام التعاونيه مساكن:  بجهة ، ساخنه مشروبات  

 بيع مقهى عن 22220 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد حامد حماده -  10

 حظيره هونشاط على عميره محمد ناصر بملك االلى بالمخبز الجديد العبور نفق امام التعاونيه مساكن:  بجهة ، ساخنه مشروبات

مواشى وبيع تربيه  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  
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الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   82452:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى السيد رمضان عاطف   - 1

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  السجل  

  السجل شطب/محو تم   25255423 تاريخ وفى ،   83123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هريدى محمد على صبرى   - 2

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

  السجل شطب/محو تم   25255423 تاريخ وفى ،   83123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هريدى محمد على صبرى   - 3

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

 شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   02255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جورجى عزيز رمسيس ريمون   - 4

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  السجل  

  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   42328:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الرب جاد خديجه   - 5

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   25222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده اسحق مجدى كيرلس   - 6

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

 السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   23328:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان عمر عبدالرسول عبده   - 7

نهائيا التجاره لترك القيد شطب   

  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   28810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطااهلل كمال ابراهيم دميانه   - 8

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   22532:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسانين جالل فتحى   - 9

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

 السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   22532:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسانين جالل فتحى   - 10

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب   

  السجل شطب/محو تم   25255435 تاريخ وفى ،   24825:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رشيد حماد احمد   - 11

نهائيا التجاره لترك وذلك القيد شطب  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  21284 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكرى حامد عالم عصران -  1

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   
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،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  33435 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد عبدالرحيم محمد -  2

جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  01222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه تاوضروس وليم وحيد -  3

جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  00223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي محمد فؤاد حمدي -  4

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  22422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالاله حسين حماد محمد -  5

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  21521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد محمود السيد -  6

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  82282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار أحمد خليفه منى -  7

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  82282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار أحمد خليفه منى -  8

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  82282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار أحمد خليفه منى -  9

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  28522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويحه جابر غطاس منى -  10

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  23223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق عالم عبدالباسط محمود -  11

جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  24202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرقى عبده وهيب حسنى -  12

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  21252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على بدر كامل كمال محمد -  13

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  82223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جندى ناشد جرجس ايهاب -  14

جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  22220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعظيم محمد ايمن -  15

جنيه  425550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 22125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد -  1

عبدالواحد على احمد شحاته/ بملك نصير باوالد عبدالواحد على حمدى شارع ،:   الـتأشير  
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 وصف،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 22051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  2

احمد ابوالحسن ابراهيم/ بملك الحبيل مواشى وبيع تربيه حظيره نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 22051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  3

احمد ابوالحسن ابراهيم/ بملك الحبيل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 22051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  4

عموميه مقاوالت ونشاطه احمد ابوالحسن ابراهيم/ بملك الحبيل الشلوليه نجع الرحمن مسجد بجوار ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 24822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين فوزى خلف السيد -  5

على نورالدين فوزى خلف/ملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 22121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على نصرالدين ايمان -  6

منصور احمد ممدوح/ بملك ابوالخير بنجع الرحمن جامع بجوار شندويل جزيرة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف فهيم عباس امل -  7

رشوان شحاته محمد محمود/ بملك ابودهب عرابه جمعيتى مشروع بجوار السوق شارع ،:   الـتأشير  

:  الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 22123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليم محمد على -  8

عبدالرحيم جبريل شحات نادره/ بملك حمزه باوالد السويقه شارع ،   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 40121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود عطا فتحي -  9

االصل بقاء مع نهائيا عنه لالستغناء وألغى بقاله/ ونشاطه 2512/11/14 بتاريخ 2482 برقم مودع محل له كان ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 40121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود عطا فتحي -  10

محمد على السيد ناصر/ بملك ودقيق وتموين بقاله/ بجعله 2481 برقم المودع للمحل والملك النشاط تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 40121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود عطا فتحى -  11

محمد على السيد ناصر/ بملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 21521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود السيد -  12

محمد محمد محمود عبدالقادر/ ملك يجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد حامد حماده -  13

على عميره محمد ناصر بملك االلى بالمخبز الجديد العبور نفق امام التعاونيه مساكن ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد حامد حماده -  14

 وبيع ربيهت حظيره ونشاطه على عميره محمد ناصر بملك االلى بالمخبز الجديد العبور نفق امام التعاونيه مساكن ،:   الـتأشير

 مواشى

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد حامد حماده -  15

على عميره محمد ناصر بملك االلى بالمخبز الجديد العبور نفق امام التعاونيه مساكن ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيسى على محمد -  16

على عبدالغنى معزوزه/ بملك المهنى التدريب خلف السادات انور شارع من المختار عمر بشارع1 رقم عقار ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 22543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله فرح نظير سامى -  17

ميخائيل ابراهيم نبيل شنوده/ بملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 12022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فوزى محمد فوزى -  18

محمد انور عاطف محمود/ بملك الطواحين بشارع شكراهلل طاحونه بجوار الكائن بالعقار العلوى االول الدور ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 25223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان عبدالعال محمد زكيه -  19

السمان راهيماب عبدالمنعم/بملك السقريه تبع عالم بالشيخ االعداديه المدرسه بجوار/بجعله والملك العنوان تعديل ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 24523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى شوقى احمد -  20

حمدم عبدالهادى عبدالنبى بملك الشرقيه بالحريزات كحالوى طاحونه بجوار/ بجعله والملك العنوان تعديل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 28250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عايد صالح انور -  21

السيد عمر مابراهي/بملك الشرقيه ونينه بقريه الطوب مصنع قبلى المزالوه قبلى/ بجعله والملك العنوان تعديل ،:   الـتأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255410 تاريخ وفي 21284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى حامد عالم عصران -  1

عموميه مقاوالت مكتب /بجعله النشاط تعديل   

 وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 28234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى ابوالمعارف عمر محمد -  2

مواشى وبيع تربيه حظيره/ بجعله النشاط تعديل:  التأشير  

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 40121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود عطا فتحى -  3

ودقيق وتموين بقاله/ بجعله النشاط تعديل  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 25130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالنور فخرى منير ثروت -  4

مالبس وتفصيل خياطه ترزى بجعله النشاط تعديل:  التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم25255410 تاريخ وفي 22051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عبدالغنى زكريا -  1

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 22220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد حامد حماده -  2

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 22125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد -  3

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 22123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليم محمد على -  4

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 22122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف فهيم عباس امل -  5

خاص: التأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 22121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على نصرالدين ايمان -  6

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 22120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فوزى محمد فوزى -  7

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 22124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيسى على محمد -  8

خاص: التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

82458   برقم    25255450:  تاريخ ، 1852  2512/2/12-ج  احمد عبداللطيف صالح حاتم -  1  

   برقم    25255414:  تاريخ ، 1252  2520/1/22 حتى سارى 2525/1/22-ج  عالم محمد احمد يوسف محمد -  2

00482 

00482   برقم    25255414:  تاريخ ، 1252  2520/1/22 حتى سارى 2525/1/22-ج  عالم احمد يوسف محمد -  3  

 قضيةال فى االسرة لشئون سوهاج بندر نيابة لقرار اعماال والدها بوالية ومشمولة قاصرة أبوزيد عبدالحميد خالد اهلل منة -  4

82034   برقم    25255414:  تاريخ ، 1258  2523/12/18 حتى سارى 2512/12/18-ج  2552 لسنة ج84رقم  

   برقم    25255414:  تاريخ ، 1213  2524/1/22 حتى سارى 2512/1/22-ج  حسن محمد عبدالموجود الدين محى -  5

85002 

 ج84رقم القضيه فى الصادر للحكم اعماال والده بواليه والمشمول القاصر ابوبكر ابوزيد عبدالحميد خالد عمرو -  6

   برقم    25255414:  اريخت ، 1250  2521/1/12 حتى سارى 2518/1/12-ج  سوهاج بندر نيابه 23/8/2515بتاريخ

82212 

23452   برقم    25255414:  تاريخ ، 1252  2512/11/12-ج  بشاى ميخائيل ثابت عياد -  7  

02222   برقم    25255414:  تاريخ ، 1252  2558/12/22-ج  داود مطاوع نظمى حسن -  8  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

02222   برقم    25255414:  تاريخ ، 1215  2511/12/22-ج  داود مطاوع نظمى حسن -  9  

02222   برقم    25255414:  تاريخ ، 1211  2518/12/22-ج  داود مطاوع نظمى حسن -  10  

 ج 84رفم القضية فى الصادر للحكم اعماال والده بواليه والمشمول القاصر بكر ابو زيد ابو الحميد عبد خالد عمرو -  11

 25255414:  تاريخ ، 1254  2524/3/14 حتى سارى 2512/3/14-ج  االسرة لشئون سوهاج بندر نيابة 2552/2/11بتاريخ

82212   برقم     

   برقم    25255414:  تاريخ ، 1212  2523/3/2 حتى سارى 2512/3/2-ج  حسن محمد عبدالموجود الدين محى -  12

85002 

42024   برقم    10252554:  تاريخ ، 1221  2525/3/12-ج  السيد امين السيد امين -  13  

82222   برقم    25255410:  تاريخ ، 1212  2525/3/22-ج  سدره فريز صفوت ماجد -  14  

   برقم    25255410:  تاريخ ، 1214  2523/11/20 حتى سارى 2512/11/20-ج  صالح حمد عبدالاله محمود -  15

23432 

35232   برقم    25255418:  تاريخ ، 1222  2525/3/25-ج  شحاته ابراهيم زكى ابراهيم -  16  

20228   برقم    25255421:  تاريخ ، 1228  2525/0/15-ج  ابراهيم عبدالعاطى السيد محمد -  17  

23430   برقم    25255421:  تاريخ ، 1220  2512/11/24 -ج  ابراهيم محمد محمود عصام -  18  

23323   برقم    25255421:  تاريخ ، 1222  2512/11/11-ج  شكير باسيلى عياد جورج -  19  

43254   برقم    25255421:  تاريخ ، 1222  2525/1/12-ج  عطيه عزيز شرقاوى -  20  

83582   برقم    25255422:  تاريخ ، 1234  2525/4/18-ج  رضوان ابوضيف سيد خالد -  21  

24222   برقم    25255422:  تاريخ ، 1231  2525/3/15-ج  محمد محمود رمضان حمدى -  22  

83582   برقم    25255422:  تاريخ ، 1238  2525/4/18-ج  رضوان ابوضيف سيد خالد -  23  

82320   برقم    25255422:  تاريخ ، 1232  2512/2/35-ج  ابوزيد عبدالرحمن ابوزيد على -  24  

83582   برقم    52554222:  تاريخ ، 1230  2525/4/18-ج  رضوان ابوضيف سيد خالد -  25  

83123   برقم    25255423:  تاريخ ، 1245  2512/2/2-ج  هريدى محمد على صبرى -  26  

24832   برقم    25255422:  تاريخ ، 1204  2524/12/2 حتى سارى 2512/12/2 -ج  حسين ابوالوفا عادل نبيل -  27  

42328   برقم    25255422:  تاريخ ، 1282  2554/2/11-ج  محمود الرب جاد خديجه -  28  

42328   برقم    25255422:  تاريخ ، 1283  2552/2/11-ج  محمود الرب جاد خديجه -  29  

42328   برقم    25255422:  تاريخ ، 1284  2514/2/11-ج  محمود الرب جاد خديجه -  30  

42328   برقم    42225255:  تاريخ ، 1280  2512/2/11-ج  محمود الرب جاد خديجه -  31  

00223   برقم    25255422:  تاريخ ، 1242  2525/4/22-ج  علي محمد فؤاد حمدي -  32  

24523   برقم    25255422:  تاريخ ، 1282  2512/8/1-ج  عبدالبارى شوقى احمد -  33  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

82223   برقم    25255422:  تاريخ ، 1223  2525/1/22-ج  جندى ناشد جرجس ايهاب -  34  

24231   برقم    25255422:  تاريخ ، 1282  2512/2/2-ج  عبدالعزيز هالل خلف مظهر -  35  

24825   برقم    25255435:  تاريخ ، 1224  2512/12/25-ج  محمد رشيد حماد احمد -  36  

81222   برقم    25255435:  تاريخ ، 1222  2512/3/22-ج  على خلف انور محمود -  37  

81222   برقم    25255435:  تاريخ ، 1223  2512/4/22-ج  على خلف انور محمود -  38  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25255414:  تاريخ ، 1253  2520/3/22 حتى سارى 2525/3/22-ج  وشريكه يوسف صديق كمال شركه -  1

38542 

   برقم    25255414:  تاريخ ، 1253  2520/3/22 حتى سارى 2525/3/22-ج  وشركاه يوسف صديق كمال شركه -  2

38542 

05882   برقم    25255422:  تاريخ ، 1202  2511/11/12-ج  وشريكه عبدالرحيم مؤمن شركه -  3  

05882   برقم    25542225:  تاريخ ، 1202  2518/11/12-ج  وشريكه عبدالرحيم مؤمن شركه -  4  

42313   برقم    25255422:  تاريخ ، 1220  2515/15/25-ج  وشركاه احمد كامل حافظ عماد شركه -  5  

42313   برقم    25255422:  تاريخ ، 1228  2510/15/25-ج  وشركاه احمد كامل حافظ عماد شركه -  6  

42313   برقم    25255422:  تاريخ ، 1228  2525/15/25-ج  وشركاه احمد كامل حافظ عماد شركه -  7  

42313   برقم    25255422:  تاريخ ، 1222  2525/15/25-ج  وشركاه احمد كامل حافظ عماد شركه -  8  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


