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يد بملك محمد عبدالمنعم احمد عبدالرحمنمجمده ، بجهة : باريس بجوار مكتب البر  

عن بيع مراتب  12722برقم  25255250، قيد فى  255550555مروه صبرى سعد مبارك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ومفروشات ، بجهة : ش الهالل االحمر بملك صبرى سعيد مبارك

عن بيع منظفات  12221برقم  25255231، قيد فى  550555055محمد فتحى عبدالنعيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ، بجهة : المنطقه الصناعيه بملك ورثه فتحى عبدالنعيم حسن وكيال عنهم مدحت فتحى عبدالنعيم حسن

عن بيع بقاله  12253برقم  25255223، قيد فى  205550555فاطمه احمد عبدالحميد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ، بجهة : قريه الجزائر بملك ماهر الديب جودة

بيع ادوات عن  12252برقم  25255212، قيد فى  255550555نواره عبدالحميد احمد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كهربائيه ، بجهة : ش مصطفى كامل بملك محمد طلعت يوسف

عن بيع ادوات  12252برقم  25255212، قيد فى  255550555نواره عبدالحميد احمد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

العتزال  2553/52/24لمحو فى بنشاط هدايا وديكور بعنوان ش الحجر المصرى وتم ا 4132كهربائيه ، بجهة : كانت مقيده برقم 

 التجاره

عن كوافير حريمى  12722برقم  25255213، قيد فى  105550555ناريمان محمد عطيه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

بملك وفاء طلعت عبدالباسط -امام مدرسه  ملحقه المعلمين  -، بجهة : ش النبوى المهندس   

عن بيع اجهزة  12217برقم  25255222، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   شاديه محمود محمد احمد  ، -  55

بنشاط توريدات عموميه 2510/54/52بتاريخ  0357محمول بالعموله ، بجهة : مقيد برقم   

هزة عن بيع اج 12217برقم  25255222، قيد فى  055550555شاديه محمود محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

بنشاط بيع اجهزه محمول 2525/57/12تابع بتاريخ  0357محمول بالعموله ، بجهة : مقيد برقم   

عن بيع اجهزة  12217برقم  25255222، قيد فى  055550555شاديه محمود محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 محمول بالعموله ، بجهة : ش جمال عبدالناصر بملك عمر حمدي عمر

عن اصثالح  12215برقم  25255220، قيد فى  105550555مصطفى محمد على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 اجهزة كهربائيه ، بجهة : ش العروبه بملك احمد حسن محمد

عن  12252برقم  25255224، قيد فى  1055550555محمد عسران بكرى عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

ات قاوالت مبانى وانشاءات وطرق وحفر وردم وشبكات مياه وصرف صحى وترميمات وتوريدات مواد بناء ومستلزمات شبكم

واجهزه  الرى ومستلزمات تركيب الطاقه الشمسيه ومستلزمات تركيب الصوب الزراعيه وتوريد اجهزه وادوات كهربائيه وادوات

اعيه وادوات د وبويات توريد قطع غيار سيارات ومعدات ثقيله وادوات وعدد زررياضيه واثاث مكتبى وادوات مكتبيه وتوريد حداي

ة نظافه وزيوت وشحوم وتوريد ادوات صحيه ومالبس بجميع انواعها وتوريد مواد غذائيه وتوريد مواشى حيه ، بجهة : قري

 الجزائر بملك عسران بكرى عبدالعاطى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مكتبه وخردوات  12775برقم  25255252، قيد فى  105550555ه ،  محمد سيد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  60

بملك مصطفى يونس عبدالعزيز -القلقان  -، بجهة : ش الشهيد عبدالمنعم زايد   

عن بيع  12722برقم  25255254، قيد فى  205550555منية النفوس على ثعلب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

صحىرات تجميل ، بجهة : ش النبوى المهندس بملك هاجر فتحى على سراج الدين / امام التامين المستلزمات طبيه ومستحض  

عن مخبز افرنجى ،  2472برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالناصر محمد زكي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بجهة : امتداد النبوى المهندس بملكه

عن مخبز افرنجى ،  2472برقم  25255212، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالناصر محمد زكي  ،  -  63

بشارع صالح سالم بملكه وبنشاط بقاله وعالفه 2472بجهة : مقيد برقم   

عن بيع لحوم  12720برقم  25255217، قيد فى  355550555هدى محمد بسيونى اصالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

مدات ، بجهة : ش العدل بملك على حمايه الله عبدالعالواسماك مج  

عن معرض بيع  12772برقم  25255215، قيد فى  1555550555عمر الشريف محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

بملك سعيد محمد حمدالله -السيراميك ، بجهة : خلف مديريه التموين   

عن حظيره لتربيه  12727برقم  25255212، قيد فى  705550555رد ، رأس ماله ،  نجالء صبرى امام عليو  ، تاجر ف -  66

 المواشى ، بجهة : فريه ناصر بملك السيد عبدالاله توفيق

عن بيع لوازم خياطه  12214برقم  25255220، قيد فى  105550555زينب احمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

مخازن التعمير بملك شرين عبدالحميد موسى ، بجهة : حى الزهور سور  

عن بيع مواد بناء  12722برقم  25255250، قيد فى  1555550555ايمن ابراهيم حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ، بجهة : قرية المنيره بملك محمد ابراهيم حسين

عن بيع  12724برقم  25255217، قيد فى  055550555،   محمد عبدالستار محمود عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  69

 احذيه ، بجهة : امتداد ش النبوى المهندس بملك محمد عبدالله خلف الله

عن استغالل  12213برقم  25255220، قيد فى  055550555كيرلس عبده حبيب مصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

دالخالق القشالق البحرى بملك عاطف نعيم جرجسصيدليه ، بجهة : ش الشهيد حازم محمد عب  

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    25255252، وفى تاريخ    2442سعيده ابو بكر سليم صيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 امحو العتزال

لسجل  صدر تم محو/شطب ا   25255252، وفى تاريخ    2422السيد بكر صديق قنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25255215، وفى تاريخ    12452احمد سمير امير مدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 المحو لالعتزال

شطب السجل  تم تم محو/   25255215، وفى تاريخ    2022وفاء على صحابى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    2454رئيفه سوس عطيه عطاالله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 المحو لالعتزال

طب السجل  تم محو/ش   25255213، وفى تاريخ    11112عائده عزمى بطرس بطرس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 تم المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل  تم    25255213، وفى تاريخ    15012كاظم احمد شحاته حميد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 المحو لالعتزال

لسجل  صدر تم محو/شطب ا   25255212، وفى تاريخ    2322صباح سيد محمد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب    25255217، وفى تاريخ    12212محمد عبدالمنعم محروس عبدالغفور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 السجل  صدر امر محو العتزال التجارة

تم محو/شطب    25255217، وفى تاريخ    15112ابتسام هالل رضوان عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  صدر امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    12222مجده عبدالمحسن حامد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

تم المحو لالعتزال   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    2132ده برقم : سناء وديع فزارى ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قي   - 12

 صدر امر محو العتزال التجارة

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    2322كريمه محمود بدري محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 صدر امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    12251تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد ضياء محمد عبله  ،     - 14

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    4312ماجده حسين محمد عبدالجليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

صدر امر محو العتزال التجاره   

تم محو/شطب السجل  تم    25255223، وفى تاريخ    2521على شريف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  داود سليمان   - 16

 المحو لالعتزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    2473عزيزه انور سيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    2223رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  نعمات احمد نصر   - 18

 طلب تاشير بشطب القيد العتزال التاجاره

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    12435مصطفى صالح خضر عبدالمنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

لالسجل  تم المحو لالعتزا  

تم محو/شطب السجل  تم    25255220، وفى تاريخ    12421سالم سيد على سيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    11772عبدالرحيم عبدالناصر احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

شطب القيد العتزال التجارهالسجل  طلب تاشير ب  

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    2222دعاء على عيد مبارك  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 صدرامر محو العتزالتجاره

محو/شطب تم    25255227، وفى تاريخ    15272انصاف محمد مرزوق اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 السجل  تم المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل    25255227، وفى تاريخ    12425فاطمه ابراهيم على عبدالاله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

تم المحو لالعتزال   

تم محو/شطب السجل    25522725، وفى تاريخ    12425فاطمه ابراهيم على عبدالاله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

تم المحو لالعتزال   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    15225عزيزة حسين عبدالواحد فحل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 السجل  صدر امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    15225اضافه السمه التجاريه ) فينش (  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  صدر امر محو العتزال التجاره

سجل تم محو/شطب ال   25255235، وفى تاريخ    2523رجاء عبدالرحيم مخيمر محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

صدر امر محو العتزال التجاره   

تم محو/شطب السجل  تم    25255235، وفى تاريخ    11124فيبى مشيل عدلى غالى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 المحو لالعتزال

حو/شطب السجل  تم تم م   25255235، وفى تاريخ    15152ريهام ريمون ليون حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    12212احمد حسن صالح عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

تم المحو لالعتزال   

محو/شطب السجل  تم  تم   25255231، وفى تاريخ    15225سعيد عبده محمد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 المحو لالعتزال

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    12275اسالم السيد عبدالاله توفيق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 تم المحو لالعتزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل    25255231، وفى تاريخ    12317شريف صالح حسن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

تم المحو لالعتزال   

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    2702مرفت انور احمد ابو رحاب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 صدر امر محو العتزال التجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   15374ن عصام محارب عزب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم نرمي -  1

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

صف التأشير:   تم تعديل رأس المال , و  25255215وفي تاريخ ،   1712وداد عزيز واصف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   2332احمد وحيد نصيب محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   0242تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمود بخيت فهمي حسين   -  4

جنيه  125555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   7202ايمان بدر انور عبداللطيف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1555550555شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأ   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   7252عيد محمد مصطفي عبدالمحسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  705550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255224وفي تاريخ ،   2005جر فرد ،، سبق قيده برقم سميحه نبيه مقار بشاى  تا -  7

جنيه  215550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   11052اهداء محمد حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  2055550555ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تع   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   2322محمد ناجى سعيد رشيدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  3555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   12712د ،، سبق قيده برقم محمود ابوالفتوح السيد احمد  تاجر فر -  10

جنيه  705550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  12722قم    منية النفوس على ثعلب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  1

  الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس بملك هاجر فتحى على سراج الدين / امام التامين الصحى

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  12727عبد الله محمد خلف الله خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

ندس ير:   ، شارع النبوى المهندس شارع االمل المتفرع من النبوى المهندس اتجاه مدرسة الزراعه بملك ثروت مسعال كالـتأش

 باسليوس

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  12722ايمن ابراهيم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

  الـتأشير:   ، قرية المنيره بملك محمد ابراهيم حسين

, وصف تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  12722مروه صبرى سعد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

  الـتأشير:   ، ش الهالل االحمر بملك صبرى سعيد مبارك

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255252وفي تاريخ  12775محمد سيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك مصطفى يونس عبدالعزيز -القلقان  -، ش الشهيد عبدالمنعم زايد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12771ر رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله محمد عم -  6

 الـتأشير:   ، شارع صالح سالم بجوار مسجد ابو خالد بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12772عواطف على هريدى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

، الجمهوريه امام مكحالت وادينا بملك شريف عمر احمد الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12771عبدالله محمد عمر رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

 الـتأشير:   ، شارع صالح سالم بجوار مسجد ابو خالد بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12773بق قيده برقم    ناديه محمد عبداللطيف على ، تاجر فرد ،  س -  9

بملك حسام احمد عباس -الـتأشير:   ، قريه عدن    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12774احمد سعيد عبدالله خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

رجاس بملكهالـتأشير:   ، ش العروبه بجوار طاحونه ب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12725محمود شفيق عبد الرحيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

 الـتأشير:   ، حى المروة شارع عبد المنعم حسين مرزوقبملك الجمعيه الخيرية البناء جناح

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12770رقم    سحر محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  12

 الـتأشير:   ، قرية ناصر بملك محمد ثابت عامر

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12772عمر هارون عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

 الـتأشير:   ، قريه صنعاء بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12772محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عمر الشريف -  14

بملك سعيد محمد حمدالله -الـتأشير:   ، خلف مديريه التموين   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12721محمد السيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

لـتأشير:   ، قرية ناصر بملك السيد احمد محمدا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12777محمود عادل صبرة ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 الـتأشير:   ، قريةناصر بملك منصور سالم محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  12723بدريه احمد مغربى الزم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 الـتأشير:   ، العروبه بجوار المعهد الدينىبملك عبداللطيف عبدالله احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  12720ناهد صالح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

محمود احمد ش العشرين امام مكتب البريد بحى السالم الـتأشير:   ، حى السالم بملك صالح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  12724عبدالله عوض عبدالله سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 الـتأشير:   ، بملك عبدالرحمن سيف النصر ابراهيم ش درب االربعين

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  12722، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم ذكريا عبدالمغيث احمد  -  20

  الـتأشير:   ، متفرع من ش العدل بملك صفاء يوسف اسماعيل /امام قصر الثقافه

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255211وفي تاريخ  12722اسالم ذكريا عبدالمغيث احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

 2512/52/50بعنوان ش العدل خلف الصندوق االجتماعى وتم المحو فى  11522الـتأشير:   ، كان مقيد بنشاط كافاتريابرقم 

  العتزال التجاره

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  12770سحر محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

يل العنوان الى شرق بوالق بملك مجدى احمدعلى بكرالـتأشير:   ، تعد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12727نجالء صبرى امام عليو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 الـتأشير:   ، فريه ناصر بملك السيد عبدالاله توفيق

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12722قم    محمود صالح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  24

 الـتأشير:   ، شارع عارف حى الزهور بملك صالح محمد احمد محسب

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  12722ناريمان محمد عطيه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

بملك وفاء طلعت عبدالباسط -م مدرسه  ملحقه المعلمين اما -الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255213وفي تاريخ  12722فايز عبده محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

، مركز باريس بملك محمد عبده محمد / خلف مسجد مكه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  12725د ،  سبق قيده برقم    نجاء معوض ابراهيم تمساح ، تاجر فر -  27

  الـتأشير:   ، ش طلعت ضرغام اول طلعت ضرغام بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12721وفاء محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

على عبدالحميد غنيم مباركالـتأشير:   ، قريه الثوره بملك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12722مؤمن عبدالحليم محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

بملك عزه على عز الدين احمد -يناير  20الـتأشير:   ، حى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  42122فاطمه محمد يونس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بملكها -14قطعه رقم  -المنطقه الحرفيه  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2322صباح سيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

حمد زيد بملك ساميه على محمود مصطفى، تعديل العنوان الى ش م     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2322صباح سيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

، شطب المحل الرئيسى االخر     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12722مؤمن عبدالحليم محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

يناير بملك سهير على عز الدين احمد 20الـتأشير:   ، حى   

تم تعديل العنوان , وصف  52122525وفي تاريخ  12722مؤمن عبدالحليم محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

يناير بملك عزه على عز الدين 20بنشاط بيع لحوم واسماك مجمده بحى  12722الـتأشير:   ، مقيد برقم    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2472عبدالناصر محمد زكي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

هندس بملكه، امتداد النبوى الم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2472عبدالناصر محمد زكي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

بشارع صالح سالم بملكه وبنشاط بقاله وعالفه 2472، مقيد برقم      

تم تعديل العنوان , وصف  25255212تاريخ  وفي 12723ابراهيم احمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بملك  محمد على عثمان حافظ -ارض السالم  -الـتأشير:   ، حى السالم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2472عبدالناصر محمد زكي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

، افتتاح محل رئيسى اخر تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  12720محمد بسيونى اصالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     هدى -  39

  الـتأشير:   ، ش العدل بملك على حمايه الله عبدالعال

وان , تم تعديل العن 25255217وفي تاريخ  12724محمد عبدالستار محمود عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 وصف الـتأشير:   ، امتداد ش النبوى المهندس بملك محمد عبدالله خلف الله

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  2441انتصار عبدالحافظ عيد عياط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر تابع

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  2441، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     انتصار عبدالحافظ عيد عياط -  42

  الـتأشير:   ، قريه المنيره بملك محمد صالح وهبه حلفاوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  2441انتصار عبدالحافظ عيد عياط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

، ميدان الشعله بملك عبدالعزيز محمد حسنالـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  12727حسن حسن محمد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

 الـتأشير:   ، شارع النبوى المهندس بجوار كلية التربيه بملك حسن السيد حسن محمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255217وفي تاريخ  12722فرد ،  سبق قيده برقم     على السيد على والى ، تاجر -  45

، شارع العدل بملك الجمعيه الخيريه البناء بوالق امام مديريه الشئون الصحيه    

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255212وفي تاريخ  12722ديمة مجدى عيد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

 الـتأشير:   ، حى القلقان بملك نعيمه مسعد عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12722ايمن ابراهيم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى قريه المنيره بملك سعاد عبدالله على عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12251محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد متولى -  48

  الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس بملك محمد زنون احمد

ف تم تعديل العنوان , وص 25255212وفي تاريخ  12251محمد متولى محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

 بنشاط مطعم فول وطعميه بعنوان ش صالح سالم بملك حسن مرزوق اسماعيل  وتم المحو فى 3312الـتأشير:   ، كان مقيد برقم 

العتزال التجاره 1224/52/57   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12251محمد متولى محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

حو بنشاط محل تجهيز وبيع الماكوالت  بعنوان ش صالح سالم بملك عثمان محمد رز  وتم الم 11002أشير:   ، كان مقيد برقم الـت

العتزال التجاره 2512/52/22فى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12722احمد محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

، قرية المنيره بملك محمد حسين محمد يوسف  الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12252نواره عبدالحميد احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

  الـتأشير:   ، ش مصطفى كامل بملك محمد طلعت يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12252برقم     نواره عبدالحميد احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  53

العتزال  2553/52/24بنشاط هدايا وديكور بعنوان ش الحجر المصرى وتم المحو فى  4132الـتأشير:   ، كانت مقيده برقم 

  التجاره

تم تعديل العنوان , وصف  25521225وفي تاريخ  12140امينة عبد الحميد احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 الـتأشير:   ، المنطقه الحرفيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12721محمد السيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى قرية ناصر بملك فاطمه السيد راشد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12255، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد صالح محمد فوده -  56

  الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس بملك مجدى محمد عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  11272هبه محسن عبدالظاهر شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

، تعديل العنوان الى بجوار طاحونة برجاس بملك فؤاد عبدالمنعم فؤاد   الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  12253فاطمه احمد عبدالحميد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

 الـتأشير:   ، قريه الجزائر بملك ماهر الديب جودة

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  12250حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منى عبداللطيف محمد ا -  59

بملك محمد رفعت يونس-بجوار مركز الخطيب  -ش عارف  -الـتأشير:   ، حى الزهور    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255223وفي تاريخ  12254محمد ضياء محمد عبله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

  الـتأشير:   ، حى السالم بملك ضياء محمد عبله

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  12254محمد ضياء محمد عبله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

العتزال التجاره 2525/52/12بنشاط توريدات وصدر امر محو فى 12251الـتأشير:   ، كان مقيدا برقم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224وفي تاريخ  2223نعمات احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

  تعديل العنوان الى امام التربيه والتعليم بملك حسين على محمد

ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعدي 25255224وفي تاريخ  2223نعمات احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

  شطب المحل الرئيسى االخر

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12252محمد عسران بكرى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

  الـتأشير:   ، قرية الجزائر بملك عسران بكرى عبدالعاطى

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12257،  سبق قيده برقم     احمد عادل خليل محمد ، تاجر فرد -  65

  الـتأشير:   ، باريس بجوار مكتب البريد بملك محمد عبدالمنعم احمد عبدالرحمن

: تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 25255224وفي تاريخ  2005سميحه نبيه مقار بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

، تعديل العنوان الى ش الدكتور احمد فخرى بملك محمد احمد عبدالله    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255220وفي تاريخ  12211محمد عيد عواد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

، قريه بغداد بملك معوض حماد امير    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12210،  سبق قيده برقم     مصطفى فؤاد اسماعيل سعيد ، تاجر فرد -  68

  الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس بملك صالح خليفه اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12252محمد عثمان السيد القادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

بجوار مسجد الرفاعى بملك احمد عادل عبدالعزيز الـتأشير:   ، حى البرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12215مصطفى محمد على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

 الـتأشير:   ، ش العروبه بملك احمد حسن محمد

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  11772برقم    عبدالرحيم عبدالناصر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  71

 وصف الـتأشير:   ، شطب المحل الرئيسى االخر التابع بنشاط كوافير حريمى

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12213كيرلس عبده حبيب مصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

مد عبدالخالق القشالق البحرى بملك عاطف نعيم جرجسالـتأشير:   ، ش الشهيد حازم مح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12214زينب احمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

  الـتأشير:   ، حى الزهور سور مخازن التعمير بملك شرين عبدالحميد موسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12212د ،  سبق قيده برقم    صباح يوسف احمد يوسف ، تاجر فر -  74

بجوار السجل التجارى -الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس بملك خليفه حسن محمد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12252ميشيل عدلى غالى نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

ير:   ، طريق الداخله بملكه / مساكن مصنع القنواتالـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12212سعيد ابراهيم يواقيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

  الـتأشير:   ، حى المجاهدين ش العروبه بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12217م    شاديه محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  77

  الـتأشير:   ، ش جمال عبدالناصر بملك عمر حمدي عمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12217شاديه محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

بنشاط توريدات عموميه 2510/54/52بتاريخ  0357الـتأشير:   ، مقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12217شاديه محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

بنشاط بيع اجهزه محمول 2525/57/12تابع بتاريخ  0357الـتأشير:   ، مقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  2322رقم    محمد ناجى سعيد رشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  80

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى حى الثانويه بملك سعيد محمد ناجى سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  12212محمود جمال عبدالناصر سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

بملك جمال عبدالناصر سيد -بساتين خلف الشبان المسلمين الـتأشير:   ، منطقه ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  12212محمود جمال عبدالناصر سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

الناصر ن بملك جمال عبدبنشاط صيانه محمول بعنوان ش العدل البساتين خلف الشبان المسلمي 2273الـتأشير:   ، كان مقيد برقم 

  سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  12212عزه حسن محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

شارع الشيخ صبيح بجوار مسجد العقاطى -بملك حسن محمد صالح محمدين  -الـتأشير:   ، السبط البحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  12225تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد جاد اسماعيل عبدالله ،  -  84

  الـتأشير:   ، ش العدل بملك الجمعيه الخيريه البناء بوالق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12220فضيله طه حماد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

بملك احمد على مغيرب -البساتين امام جامع البساتين الكبير  الـتأشير:   ، منطقه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12712محمود ابوالفتوح السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى قريه ناصر بملك على حفظ الله محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12221عبدالنعيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد فتحى -  87

  الـتأشير:   ، المنطقه الصناعيه بملك ورثه فتحى عبدالنعيم حسن وكيال عنهم مدحت فتحى عبدالنعيم حسن

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255250وفي تاريخ  12010عبد الرحمن احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  تعديل النشاط الى بالى ستيشن فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , 25255252وفي تاريخ  12252ده برقم   محمود غمرى محمود خليل الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  2

الالزمه وصف التأشير:  اضافه نشاط بالى استيشن بدون انترنت فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص  

النشاط , وصف  تم تعديل25255252وفي تاريخ  7155عبدالله عبدالمنعم احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير:  حذف نشاط المقاوالت العامه

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  7525سوسن اسماعيل حسن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  تعديل النشاط الى مالبس جاهزة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211في تاريخ و 12770سحر محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 تعديل النشاط الى حظيرة لتربية الماشيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211وفي تاريخ  11111ساهر غالى مليجى سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

ركتعديل النشاط الى تعبئة وتغليف مواد غذائيه يدوى بدون قوة مح  

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  12214محمد عبدالوهاب محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

صول على التأشير:  اضافة مكينة تصوير فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنتر نت وبعد الح

 التراخيص االزمه

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  15174سى بربرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ذكريا عبدالفتاح سا -  8

خيص الالزمهالتأشير:  اضافة نشاط بالى ستيشن وعرض برامج نايل سات داخل المحل فيماعدا االنترنت بعدالحصول على الترا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255213وفي تاريخ  12251محمد ضياء محمد عبله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

اره وتوريد اضافه توريد الشتالت والشجيرات وتوريد الخضر والفاكهه وتوريد سجاد وموكت وتوريد اخشاب وابواب وادوات النج

ادوات النظافه ادوات كهربائيه وتوريد ادوات زراعيه وتوريد قطع غيار سيارات ومعدات ولوازم العماره وادوات صحيه و

 والمالبس واحذيه الرياضيه واالدوات المكتبيه واثاث والمواد الغذائيه والحدايد والبويات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  2322صباح سيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

ذائيهتعديل النشاط الى بيع تمور وحاصالت زراعيه وسلع غ  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  2125عنايات ابوغزيل ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

(من المجموعه 32( والفقره )  12اضافة نشاط استيراد الحاصالت الزراعيه فيماعدا المجموعه )  ( 2 ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 25255217وفي تاريخ  15223قيده برقم   محمود صالح محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق  -  12

 التأشير:  تعديل النشاط الى محل لبيع وتجهيز الماكوالت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  12721محمد السيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 تعديل النشاط الى بقاله وعالفه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  12021عائشه عمر محمد فضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

ول على اضافة نشاط تصوير مستندات ) فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعدالحص

 التراخيص االزمه (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل 25255224وفي تاريخ  2223جر فرد ،  سبق قيده برقم   نعمات احمد نصر ، تا -  15

 النشاط الى مطعم وكافتريا لتقديم المشروبات البارده والساخنه

  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:25255224وفي تاريخ  2005سميحه نبيه مقار بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 تعديل النشاط الى مغسله وكى مالبس

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  2322محمد ناجى سعيد رشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

ف والصر تعديل النشاط الى مكتب مقاوالت متكامله يتضمن حفر االبار والمبانى واالنشاءات وطرق وحفر وردم وشبكات المياه

مستلزمات الصحى والترميمات وتوريدات مهمات االبار والصرف الصحى ومستلزمات شبكات الرى ومستلزمات الطاقه الشمسيه و

 الصوب الزراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 25255227وفي تاريخ  11252محمد شكرى شاكردرويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

ات الرى ادوات سباكه والمواد البناه ادوات كهربائيه وتكيفات وادوات نجاره ومستلزمات شباكالتأشير:  اضافة نشاط توريدات 

قيله والطاقه الشمسيه ومستلزمات الصوب الزراعيه وتوريدات اجهزه كهربائيه وتوريد اجهزه وادوات رياضيه وتوريد معدات ث

د وبويات مكتبى وتوريد زيوت وشحوم وتوريد حداي وقطع غيار سيارات وموتوسيكالت وتوريد مالبس رياضيه وتوريد اثاث

 وادوات صحيه وطفايات حريق وادوات نظافه

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  12712محمود ابوالفتوح السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  تعديل النشاط الى حظيره لتربيه الماشيه

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 25255217وفي تاريخ  12724محمد عبدالستار محمود عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220 وفي تاريخ 12215مصطفى محمد على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12212صباح يوسف احمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي25255231وفي تاريخ  12221محمد فتحى عبدالنعيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  12770سحر محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  12724عبدالله عوض عبدالله سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  12252محمد عسران بكرى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12210ى فؤاد اسماعيل سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطف -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  12722ايمن ابراهيم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  12722حمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مؤمن عبدالحليم م -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  12257احمد عادل خليل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12214ر فرد ،  سبق قيده برقم   زينب احمد محمد حسن ، تاج -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  12775محمد سيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12722رقم   محمود صالح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12255محمد صالح محمد فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222تاريخ وفي  12217شاديه محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  12771عبدالله محمد عمر رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصف تم 25255213وفي تاريخ  12722فايز عبده محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12252نواره عبدالحميد احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

لشركة , وصف تم تعديل نوع ا25255252وفي تاريخ  12772عواطف على هريدى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12727نجالء صبرى امام عليو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255227وفي تاريخ  12212محمود جمال عبدالناصر سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

التأشير: خاصوصف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  12722منية النفوس على ثعلب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12722ديمة مجدى عيد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  12250منى عبداللطيف محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12211محمد عيد عواد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  12725يق عبد الرحيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود شف -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12723ابراهيم احمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  12225عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد جاد اسماعيل -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  12773ناديه محمد عبداللطيف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  12777، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عادل صبرة ابو زيد  -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  12722اسالم ذكريا عبدالمغيث احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  12254،  سبق قيده برقم   محمد ضياء محمد عبله ، تاجر فرد  -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12213كيرلس عبده حبيب مصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  12774احمد سعيد عبدالله خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  12720ناهد صالح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255217وفي تاريخ  12722د على والى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   على السي -  37

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  12771عبدالله محمد عمر رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  12722جر فرد ،  سبق قيده برقم   ناريمان محمد عطيه على ، تا -  39

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12251محمد متولى محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  12253فرد ،  سبق قيده برقم   فاطمه احمد عبدالحميد اسماعيل ، تاجر  -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  12212سعيد ابراهيم يواقيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255217وفي تاريخ  12720يده برقم   هدى محمد بسيونى اصالن ، تاجر فرد ،  سبق ق -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255217وفي تاريخ  12727حسن حسن محمد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12252 محمد عثمان السيد القادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  12252ميشيل عدلى غالى نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215خ وفي تاري 12772عمر الشريف محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  12723بدريه احمد مغربى الزم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصف  تم25255213وفي تاريخ  12725نجاء معوض ابراهيم تمساح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  12727عبد الله محمد خلف الله خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , ت25255212وفي تاريخ  12722مؤمن عبدالحليم محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255217وفي تاريخ  2441انتصار عبدالحافظ عيد عياط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير: خاص

لشركة , وصف تم تعديل نوع ا25255212وفي تاريخ  12722احمد محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  12722مروه صبرى سعد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  12721وفاء محمد زوين فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

ير: خاصالتأش  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  12212عزه حسن محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  12220فضيله طه حماد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  12772هارون عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمر  -  58

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  12721محمد السيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2472كي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالناصر محمد ز -  60

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: اضافه السمه التجاريه مالك الرحمه 12722تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252،  فى تاريخ :   -  1    

الى: اضافه السمه التجاريه تمور الطحان 2322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  2    

الى: تعديل السمه التجاريه الى بوتشر لبيع  15223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21725255،  فى تاريخ :   -  3

   (butcher ) وتجهيز الماكوالت

الى: اضافه السمه التجاريه 12322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255217،  فى تاريخ :   -  4    (azaza - ازاززا ) 

الى: حذف السمه التجاريه 2207تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255217تاريخ : ،  فى   -  5    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

اماألحك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ــــــــــــــــــــــ      

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2442برقم       25255252، تاريخ :  722  2/0/2512-سعيده ابو بكر سليم صيد  ج -  1  

2422برقم       25255252، تاريخ :  722سيد بكر صديق قنديل    ال -  2  

2230برقم       25255252، تاريخ :  252  2525/7/2-محمد شعبان عبدالوهاب محمود  ج -  3  

15225برقم       25255252، تاريخ :  251  2525/2/1-على عوض احمد زهر الدين  ج -  4  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

2252برقم       25255252، تاريخ :  722  2510/2/7-على احمد عباس يوسف  ج -  5  

2252برقم       25255252، تاريخ :  722  2525/2/7-على احمد عباس يوسف  ج -  6  

7525برقم       25255215، تاريخ :  257  2512/52/52 -سوسن اسماعيل حسن اسماعيل  ج  -  7  

2022برقم       25255215، تاريخ :  212  2512/11/12-وفاء على صحابى احمد  ج -  8  

7203برقم       25255215، تاريخ :  215عادل احمد محمد شبشب     -  9  

2022برقم       25255211، تاريخ :  222  2512/7/2-محمد عبدالمنجي ابراهيم  ج -  10  

2725برقم       25255213، تاريخ :  222ج   - 2512/5752ناديه عبدالحميد محمد عبدالحليم   -  11  

15174برقم       25255213، تاريخ :  232ج   - 2525/50/11ذكريا عبدالفتاح ساسى بربرى   -  12  

2231برقم       25255212، تاريخ :  241ج   - 2525/57/50عبير محمد محمد خليفه   -  13  

15112برقم       25255217، تاريخ :  242ابتسام هالل رضوان عبدالوهاب     -  14  

2441برقم       25255217، تاريخ :  204  2514/12/10 -انتصار عبدالحافظ عيد عياط  ج  -  15  

2441برقم       25255217، تاريخ :  200انتصار عبدالحافظ عيد عياط     -  16  

15554برقم       25255217، تاريخ :  201منى صالح الدين محمد عبد العال     -  17  

2207برقم       25255217، تاريخ :  202محمد نظمى فؤاد محمد     -  18  

2045برقم       25255217، تاريخ :  205بدريه احمد على عويضه     -  19  

2322برقم       25255212، تاريخ :  223ج   - 2512/15/52كريمه محمود بدري محمود   -  20  

7141برقم       25255223، تاريخ :  225ج   - 2512/11/21محاسن شحاته احمد محمد   -  21  

15274برقم       25255223، تاريخ :  272ابو ضيف عبد الرحيم شمندى احمد     -  22  

2271برقم       25255223، تاريخ :  221ج   - 2525/52/15حفيظه سعد محمد على   -  23  

2521برقم       25255223، تاريخ :  270داود سليمان على شريف     -  24  

0750برقم       25255223، تاريخ :  274ج   - 2525/51/17ماجده يوسف محمد صالح   -  25  

2223برقم       25255224، تاريخ :  222ج  - 2512/52/23نعمات احمد نصر   -  26  

7234برقم       25255224، تاريخ :  222  2511/2/25-اسعاد محروس شربجي  ج -  27  

7234برقم       25255224، تاريخ :  223  2512/2/25-سعاد محروس شربجي  جا -  28  

2005برقم       25255224، تاريخ :  222سميحه نبيه مقار بشاى     -  29  

2005برقم       25255224، تاريخ :  225سميحه نبيه مقار بشاى     -  30  

2223برقم       25255224اريخ : ، ت 227ج   - 2525/57/52نعمات احمد نصر رضوان   -  31  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

7422برقم       25255222، تاريخ :  257ج   - 2512/51/52حسين جوده عبدالجواد جوده   -  32  

2732برقم       25255222، تاريخ :  250ج   - 2512/54/53محمد على احمد عزقل   -  33  

2222برقم       55222252، تاريخ :  254ج   - 2512/52/12دعاء على عيد مبارك   -  34  

15152برقم       25255235، تاريخ :  212  2525/3212-ريهام ريمون ليون حنا  ج -  35  

0222برقم       25255235، تاريخ :  215ج   - 2525/52/12ام السعد علي زيد دنقول   -  36  

2751برقم       25255235، تاريخ :  214زينب محمد سالمه احمد     -  37  

2020برقم       25255235، تاريخ :  210مصطفى محمود بدر الدين محمد عبد المطلب     -  38  

2523برقم       25255235، تاريخ :  211رجاء عبدالرحيم مخيمر محمد     -  39  

2702برقم       25255231، تاريخ :  223  2512/54/12 -مرفت انور احمد ابو رحاب  ج  -  40  

2203برقم       25255231، تاريخ :  212ج   - 2512/51/25ابيض اسماعيل  معوض حماد  -  41  

2314برقم       25255231، تاريخ :  212  2514/52/22 -صالح محمود احمد اسماعيل  ج  -  42  

2314برقم       25255231، تاريخ :  225  2512/52/22 -صالح محمود احمد اسماعيل  ج  -  43  

ــــــــــــــــــــــ      

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

722برقم       25255250، تاريخ :  722ج   - 2525/52/54عبدالحميد احمد نصر وشركاه   -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


