
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهر  بنها  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 سم والسمة .اال 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن مصنع تعبئة  26524برقم  21211212، قيد فى  111110111عمرو احمد مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ة : بنها عزبة ابوفرج كفر االربعين ملك / منصور موسى السيدوتغليف مواد غذائيه ومحصيل زراعيه ، بجه  

عن مكتب  26522برقم  21211231، قيد فى  51110111عمرو كمال عبدالرازق طه ناجيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 رحالت ونقل عمال ، بجهة : طوخ شارع ماضى ملك / والء فارس عبدالعزيز بيومى

عن معرض  26523برقم  21211212، قيد فى  111110111فيفى الغول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وليد سامى عفيفى ع -  3

شارع عرفان الحرس الوطنى ملك / محمد رضا عبدالغنى شعله 4معدات واالت زراعيه ثقيله ، بجهة : بندر بنها   

عن تجارة وتربية  26525برقم  21211225، قيد فى  1511110111احمد السعيد فتحى جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

الشقر بداية طريق كفر عطيه ملك / ياسر فتحى جوده ابراهيم -مواشى حالبه ، بجهة : كفر شكر   

عن محل بقالة ،  26522برقم  21211222، قيد فى  111110111اسماء صابر احمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ملك / محمود محمد احمد الدمرداشبجهة : كفر شكر _ البقاشين _   

عن تجارة حبوب  26526برقم  21211231، قيد فى  151110111هبة احمد عبدالفتاح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 وعالفة ، بجهة : كفر شكر _ شارع عبد المنعم رياض _ ملك / شريف كمال السيد ابراهيم شريف

عن بيع منظفات ،  26512برقم  21211225، قيد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  امانى ربيع بدوى عبدالنبى  ،  -  7

_ بنها _ مركز بنها _ بقيرة  _ القليوبية _ملك /شهاب الدين حميدة على 2بجهة : محل رقم   

عن بيع منظفات ،  26512برقم  21211225، قيد فى  121110111امانى ربيع بدوى عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ة مقيد برقم بجهة : له محل رئيسى بالعنوان / بنها بقيرة مركز بنها القليوبية ملك / شهاب الدين حميدة على بنشاط / بيع أحذي

2121/2/11بتاريخ  264بنها ومودع برقم  26512  

عن مكتب  56312برقم  12312121، قيد فى  111110111محمد عبدالعاطى محمد عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

صررحالت ونقل عمال ، بجهة : كفر شكر شارع مدرسة الشهيد فتحى عبدالحميد شريف االعداديه ملك / عطيات سعد محمود ن  

عن مكتب  56312برقم  21211231، قيد فى  111110111محمد عبدالعاطى محمد عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

سليمان  ة : له محل رئيس اخر بناحية ش فريد ندا بنها الجديده بندر بنها بملك / فولى عبدالعال حجابرحالت ونقل عمال ، بجه

القليوبية 56312وقيد برقم  2113/12/1بنشاط/ مركز تدريب على العالج النفسى وتخاطب افتتح فى   

عن مكتب  56312برقم  21211231ى ، قيد ف 111110111محمد عبدالعاطى محمد عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

تجارة  رحالت ونقل عمال ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية المنشأة الكبرى كفر شكر ملك / احسان مصطفى حسن بنشاط /

القليوبية 56312وقيد برقم  2113/12/1ورق افتتح فى   

عن  22636برقم  21211222، قيد فى  011151111سعيد عبدالعاطى الصادق على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شارع السرايات أسنيت كفر شكر ملك / ياسر سعيد رمضان محمد 11مكتب توريدات عموميه ومستلزمات طبيه ، بجهة :   

عن  22636برقم  21211222، قيد فى  511110111سعيد عبدالعاطى الصادق على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

بنشاط /  ت عموميه ومستلزمات طبيه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية أسنيت بملك / ياسر سعيد رمضان محمدمكتب توريدا

القليوبيه 22636وقيد برقم  2115/1/1مكتب مقاوالت افتتح فى   

ن ع 22523برقم  21211231، قيد فى  5111110111احمد حسن فتح الله حسين نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

المنشأة الصغرى ملك / حسن فتح الله حسين نصر -مزرعه النتاج وتجارة الدواجن ، بجهة : كفر شكر   
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  22523برقم  21211231، قيد فى  5111110111احمد حسن فتح الله حسين نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

ن فتح مزرعه النتاج وتجارة الدواجن ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية ميت الدريج كفر شكر ـ حوض القاضى ملك / محمد حس

القليوبيه 2112/5/31فى  1411الله مودع برقم   

عن كماليات  26522برقم  21211222، قيد فى  151110111انتصار مصطفى جاد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 سيارات ، بجهة : كفر شكر شارع المدرسه الثانويه ملك / عمرو فوزى عابدين محمد

عن  26522برقم  21211211يد فى ، ق 111110111ابراهيم السيد عطيه محمد المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

شارع عرفان الحرس الوطنى ملك / صالح ابراهيم عبدالرحمن بطران 12مصنع بويات ، بجهة : بندر بنها   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    54252ابتسام جوده عليوه شريف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 لترك النشاط نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغاء    21211213، وفى تاريخ    55121جر فرد  ،  سبق قيده برقم : ياسر عادل جودة عطية  ،  تا   - 2

عن نشاط / تقديم مشروبات ساخنه قاعة افراح ودار مناسبات 2116/2/31فى  1625المحل الرئيسى االخر المودع برقم   

تم محو/شطب السجل  الغاء    21211213فى تاريخ ، و   55121ياسر عادل جوده عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

ونشاطه بيع مشروبات ساخنه وبارده 2115/2/2فى  1422المحل الرئيسى االخر المودع برقم   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    51641حمدى عبد السميع عبد الحافظ هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

الى  اليـــــــــوجد 51641والمقيد برقم  2112/2/13فى  3123الرئيسى االخر المودع برقم  السجل  الغاء المحل  

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    43535راويه محمود عبد الحميد ايوب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 السجل  لترك النشاط نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    22463فرد  ،  سبق قيده برقم :  همت بدر خضر عبدالمجيد  ،  تاجر   - 6

 لترك النشاط نهائيا
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل     21211222، وفى تاريخ    24161ثناء محمد محمود حشيش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 لترك النشاط نهائيا

تم محو/شطب السجل  لترك    21211222، وفى تاريخ    22245رد  ،  سبق قيده برقم : فتحيه عيد على راضى  ،  تاجر ف   - 8

 النشاط نهائيا

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    53322جمالت جمال محمد الحمالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 السجل  لترك النشاط نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211222، وفى تاريخ    25242،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   انتصار عبد الله عبد الخالق   - 10

لترك النشاط نهائيا   

تم محو/شطب السجل    21211222، وفى تاريخ    22233رضا جوده مصطفى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

لترك النشاط نهائيا   

تم    21211231، وفى تاريخ    25322مجيد سيد االهل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : رضا عبدالعزيز عبدال   - 12

 محو/شطب السجل  لترك النشاط نهائيا

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    24162السيد محمد حسن على عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 السجل  لترك النشاط نهائيا


