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 فى ،قيدت 125550555   مالها ،رأس  العطريه النباتات وتجارة تصدير شركة  ،  شركة   وشركاه ابراهيم محمد مروان -  1
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 القيد  السجل شطب/محو تم   25105153 تاريخ وفى ،   3002:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد محمد ايمان   - 1

 نهائيا التجارة لترك مشطوب

  السجل شطب/محو تم   25105150 تاريخ وفى ،   3207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعداوى كامل التواب عبد وليد   - 2

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

 شطب/محو تم   25105115 تاريخ وفى ،   7334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على بكر ابو الوهاب عبد ايمان   - 3

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   25105113 تاريخ وفى ،   0302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبريل محمود جبريل احمد   - 4

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   25105121 تاريخ وفى ،   4520:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد كمعبدالح كمال محمد   - 0

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

 القيد  السجل شطب/محو تم   25105123 تاريخ وفى ،   0053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه احمد محمد شعبان   - 3
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  3372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عجمي السيد محمد مصطفى -  1

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  3221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الروبى مرسى عبدالخالق محمد -  2

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  7572 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين حسن تحيف حسن -  3

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  3352 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الحكيم عبد مصطفى مجدى -  4

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  3403 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على يوسف انور -  0

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  4201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الحميد عبد محمد خالد -  3

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105127 ، تاريخ وفي  3223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى عبدالسالم احمد محمود -  7

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  0024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس دسوقى رزق مؤمن -  2

  جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  7302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى محمد محمود -  0

  جنيه  235550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 7070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد صالح عمرو -  1

 زيد ابو محمد صالح/ ملك الشواشنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 7077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين السالم عبد احمد محمود -  2

 امين السالم عبد احمد/  ملك - ابشواي م - العجميين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 7073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب رزق ممدوح محمد -  3

 دياب رزق ممدوح/  ملك - الصديق يوسف م - قارون - قوته - الثالثة القريه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضي التواب عبد رجب عمرو -  4

 دسوقى هاجر ابو امنه/  ملك - الصديق يوسف ومدينه مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمود عمر مصطفى -  0

 نايل محمود عمر محمود/  ملك - ابشواي مركز- ابوكساه - البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده العظيم عبد مدين محمد -  3

 هللا عوض علي معبد/  ملك - ابشواي م - ابوكساه - البلد شرق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوالي عبد مسلم مصطفى محمد -  7

 السالم عبد يوسف احمد/ ملك المغطى البحر شارع جنشو ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد هللا عبد مصطفى -  2

 السيد محمد شعبان/  ملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 7023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد احمد مصطفى -  0

 احمد محمد احمد/  ملك - الصديق يوسف مركز - بحرى المشرك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 7024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد زيدان القوي عبد ماهر -  15

 مصطفى حسين مصطفى/ملك ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 7020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميكائيل راغب هللا نصر جمال -  11

 عوض النبي عبد الكريم عبد/ ملك الشرعية المحكمة بجوار الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 7027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد احمد محمد -  12

 الجواد عبد سيد العاطي عبد سيد/  ملك شنب ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 3240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسنى مجدى حسنى -  13

 محمود عيد التواب عبد/  ملك ابشواي بندر العباسي شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 1733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد مامون -  14

 النباتات لتجارة مخزن عن المجيد عبد محمد مصطفى/  ملك الصفرايه طريق ابوجنشو بناحية اخر رئيسي محل افتتح ،:   الـتأشير

 والحبوب

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 1733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد مأمون -  10

 المجيد عبد محمد مصطفى/ ملك الصفراية طريق جنشو ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 7005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السالم عبد قرني ناصر -  13

 حسين السالم عبد قرني/ ملك هارون شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 7022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الغفار عبد السيد محمد -  17

 طه رفعت الكريم عبد/  ملك معبد مفتاح احمد مدرسة بجوار ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 7020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عبدهللا حمدي -  12

 حسن عبدهللا حسين/  بملك جنشو ابو - االربيعن اوالد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 7001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طالب ابو مصطفى محمد -  10

 العزيز عبد مصطفى عصام/ ملك االهلي البنك امام التأمينات شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمد مصطفى اسالم -  25

 المقصود عبد محمد مصطفى/  ملك - جنشو ابو - الجديد البحر شارع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شعبان ناصر سيد -  21

 على شعبان ناصر/  ملك - جنشو ابو - القاهرة بنك بجوار ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زكريا صالح سيد -  22

 زكريا صالح احمد/  ملك - الصديق يوسف مركز - قوته - الثالثه القرية ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد حمد رجب -  23

 عبدالحميد محمد حمد/  بملك المقراني - قليون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات زكي محمد غيضان -  24

 زكي محمد عبدالتواب/  بملك بحري المشرك - غيضان ،:   يرالـتأش

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 0047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق مراد حسن احمد -  20

 بلشه السيد محمد على/  ملك - ابشواي مركز - الشرعيه المحكمه شارع المحطة بجعله العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور   محمد ناصر محمد -  23

 منصور محمد ناصر/  ملك - ابشواي مركز - القاهره بنك بجوار - جنشو ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسين يسين محمد -  27

 عيسى السيد سندس/ ملك - ابشواي مركز - العجميين - شربا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 7004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد موسى حسن الحميد عبد -  22

 هللا عبد موسى حسن/ ملك الجندي عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 7353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل عزيز غطاس عاطف -  20

 محمود هللا عبد تهانى/  ملك - ابشواي مركز - جنشو ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد علي وليد -  35

 الفتاح عبد محمد سيد/ ملك الخالدية ابوشنب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 7352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد الغفار عبد فهد -  31

 محمد الحميد عبد الغفار عبد/ ملك طحاوي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 7354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد احمد ابراهيم احمد -  32

 الجواد عبد احمد ابراهيم/ ملك جنشو ابو الروبي شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 7350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد علي ايمان -  33

 هللا جاب محمود محمد/ ملك والربع النزله ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر رمضان زيدان محمد -  34

  صالح محمد احمد/  ملك - ابشواي مركز - طبهار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 7357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد مصري عزيز احمد -  30

 العزيز عبد محمد احمد/ ملك شنب ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105127 تاريخ وفي 7350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل منجود عبدالرحمن محمد -  33

 يوسف جمال محمود/  بملك ابشواي. م - العجميين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105127 تاريخ وفي 0305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالسالم كامل ياسر -  37

 42722-ج الجواد عبد العزيز عبد عادل/  ملك-  الفيوم - القبليه الباروجدية فى الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105127 تاريخ وفي 7352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى سيد عمر احمد -  32

 سعداوى سيد عمر/  ملك - الجيالنى - بلونه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عالء -  30

 محمد عبدالفتاح احمد/  بملك العجميين - المورده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد هاشم محمد نصر -  45

 الرازق عبد محمد افراح/  ملك - الصديق يوسف م - قبلي المشرك -الصبيحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض عمار عيد -  41

 حامد محمود السيد/  ملك - ابشواي بندر - بورسعيد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى سيد سابى محمد -  42

 سيد سابى احمد/بملك ابشواى مركز -الخالديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغفار صالح احمد -  43

 داخيل عبدالهادي خميس/  بملك عبود كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس رزق عزمى ماركو -  44

 خميس محمد توفيق عمر/  ملك - بحرى المشرك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 7313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد سيد محمد -  40

 محمد على وليد/  ملك - طحاوى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 7312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدهللا محمد فاطمه -  43

 سعيد عبدهللا محمد سيد/  بملك عبود كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 7443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى عمر مصطفى عمر -  47

 لطفي عمر مصطفى محمد/  بملك القبليه سنرو - المرج كوبري بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي 430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طه ناريمان -  1

 تموينية بقالة تجارة بجعله النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 3221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى مرسى عبدالخالق محمد -  2

 1003 لسنة 323 للقانون طبقا الالزمة التراخيص على الحصول بعد العمومية االسواق الدارة مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 قانونا منها المحظور عدا وفيما 10 المجموعة من 33 والفقرة 3 المجموعة عدا فيما والتصدير واالستيراد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ فيو 3123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض على حسن محمد -  3

 والكترونية كهربائية اجهزة بيع بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ وفي 3352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحكيم عبد مصطفى مجدى -  4

 والمحظور 10 والمجموعة 3 المجموعة من 33 الفقرة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 بذلك الالزمة التراخيص على الحصور بعد اال السوق واقامة السوق نشاط ممارسة يجوز وال عمومية اسواق وادارة قانونيا منها

 1003 لسنة 323 للقانون طبقا

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ وفي 0047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق مراد حسن احمد -  0

 مجمدة ولحوم طيور ولحوم دواجن تجارة بجعله التجارة نوع تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده مراد درغام ابراهيم -  3

 عجين من حلوى مخبز بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 0024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس دسوقى رزق مؤمن -  7

 قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 4201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد محمد خالد -  2

 فيما والتصدير واالستيراد العطرية والنباتات االعشاب وتعبئة وتجفيف وغربلة وتجهيز العطرية النباتات تجارة بجعله النشاط تعديل

 قانونا والمحظور 3 المجموعة من 33 والفقرة 10 المجموعة عدا

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 7315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى سيد سابى محمد -  0

 اعالف وتجارة غالل مدشة بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 7340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد مصطفى احمد -  15

 من 33والفقره 10المجموعه عدا فيما العموميه والتوريدات والتصدير االستيراد العمال مكتب/ بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 قانونا والمحظور 3المجموعه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 7024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد زيدان القوي عبد ماهر -  1

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات زكي محمد غيضان -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد سيد محمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 1733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد مأمون -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 7022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الغفار عبد السيد محمد -  0

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 7350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد علي ايمان -  3

 خاص

,  كةالشر نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضي التواب عبد رجب عمرو -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد موسى حسن الحميد عبد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد هاشم محمد نصر -  0

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده العظيم عبد مدين محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زكريا صالح سيد -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عالء -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمود عمر مصطفى -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوالي عبد مسلم مصطفى محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض عمار عيد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد هللا عبد مصطفى -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 7005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السالم عبد قرني ناصر -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغفار صالح احمد -  12

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد علي وليد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر رمضان زيدان محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105127 تاريخ وفي 7352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى سيد عمر احمد -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور   محمد ناصر محمد -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد حمد رجب -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 7357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد مصري عزيز احمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسين يسين محمد -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 7352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد الغفار عبد فهد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 7312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدهللا محمد فاطمه -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 7027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد احمد محمد -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمد مصطفى اسالم -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 7007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شعبان ناصر سيد -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى سيد سابى محمد -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 7312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس رزق عزمى ماركو -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 7070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد صالح عمرو -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 7077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين السالم عبد احمد محمود -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 7020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عبدهللا حمدي -  30

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 7353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل عزيز غطاس عاطف -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 7354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد احمد ابراهيم احمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 7020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميكائيل راغب هللا نصر جمال -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 7001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طالب ابو مصطفى محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105127 تاريخ وفي 7350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل منجود عبدالرحمن محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 7073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب قرز ممدوح محمد -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 7023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد احمد مصطفى -  42

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 0024 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105121:  تاريخ فى  ،  -  1

   للتصدير الصيفي

 غالل مدشة بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7315 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  2

   الرحمه سنابل واعالف

 جرين مكتب/بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7340 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  3

   والتوريدات والتصدير تيرادلالس اويسس

 كينجدم هيربس بجعلها التجاريه المه تعديل: الى 7020 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  4

herbs kingdom للتصدير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25105117 تاريخ وفى ،   7175:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عبدالجواد احمد ابراهيم   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، االدارة ومجلس المكتب هيئة تشكيل اعاده       نىثا توقيع  سكرتير  تعاونية جمعية  العزيز عبد محمد صالح ماهر -  1

 0051   برقم    25105153

:  تاريخ ، االدارة ومجلس المكتب هيئة تشكيل اعاده       ثانى توقيع  صندوق امين  تعاونية جمعية  حسان محمد على ياسر -  2

 0051   برقم    25105153

 تاريخ ، االدارة ومجلس المكتب هيئة تشكيل اعاده       ثانى توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  محمد على حامد عماد -  3

 0051   برقم    25105153: 

 المكتب هيئة تشكيل اعاده       ثانى توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  هللا عبد العزيز عبد محمد صالح مجدى -  4

 0051   برقم    25105153:  تاريخ ، االدارة ومجلس

 0051   برقم    25105153:  تاريخ ، اول توقيع  سكرتير  تعاونية جمعية  العزيز عبد محمد صالح ماهر -  0

 0051   برقم    25105153:  تاريخ ، اول توقيع  صندوق امين  تعاونية جمعية  حسان محمد على ياسر -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 0051   برقم    25105153:  تاريخ ، اول توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  محمد على حامد عماد -  7

   برقم    25105153:  تاريخ ، اول توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  هللا عبد العزيز عبد محمد صالح مجدى -  2

0051 

:  تاريخ ، الشركه ادارة من التواب عبد سيدال بكرى خروج  متخارج شريك  بسيطة توصية  خضر التواب عبد السيد بكرى -  0

 1530   برقم    25105153

:  تاريخ ، الشركه ادارة من التواب عبد السيد بكرى خروج  مختار مدير  بسيطة توصية  خالد بدير صوفى احمد -  15

 1530   برقم    25105153

 باسمها الشركه الدارة الشركاء من مختارا مسئوال مديرا  متخارج شريك  بسيطة توصية  خضر التواب عبد السيد بكرى -  11

 1530   برقم    25105153:  تاريخ ، جنيها مائة 155 بمرتب وعنوانها

 وعنوانها باسمها الشركه الدارة الشركاء من مختارا مسئوال مديرا  مختار مدير  بسيطة توصية  خالد بدير صوفى احمد -  12

 1530   برقم    25105153:  تاريخ ، جنيها مائة 155 بمرتب

 ج155شهري براتب مختارا مديرا جبيلي حسن محمود محمد دخول  مختار مدير  بسيطة توصية  جبيلي حسن محمود محمد -  13

 2027   برقم    25105114:  تاريخ ، الكريم عبد السيد محمد من  بدال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1530   برقم    25105153:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها محمد السيد ساميه -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 0043   برقم    25105152:  تاريخ ، 4  2523-12-35 حتى ساري2512-12-35 - ج  جابر السيد الصوفى محمد -  1

 3002   برقم    25105153:  تاريخ ، 12  2513-3-7 حتى ساري 2511-3-7ج  طلبه محمد محمد ايمان -  2

 3002   برقم    25105153:  تاريخ ، 13  2521-3-7 حتى ساري 2513-3-7ج  طلبه محمد محمد ايمان -  3

 0047   برقم    25105115:  تاريخ ، 20  2523-12-31 حتى ساري 2512-12-31ج  عبدالقادر محمد سليمان نصر -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

 0253   برقم    25105113:  تاريخ ، 32  2522-4-0 حتى ساري 2517-4-0ج  محسب عبدالعظيم فتحى ناصر -  0

 4044   برقم    25105114:  تاريخ ، 37  2521-0-1 حتى ساري 2513-0-1ج  جوده خالد مصطفي عبدهللا -  3

 4522   برقم    25105110:  تاريخ ، 44  2522-2-10 حتى ساري2517-2-10ج  عيسى حسين صابر هانى -  7

 2404   برقم    25105110:  تاريخ ، 43  2523-0-23 حتى ساري 2512-0-23ج  مجاهد صديق على سحر -  2

 1040   برقم    25105113:  تاريخ ، 00  2553-3-35 - ج  شتات رمضان حسن سهيره -  0

 1040   برقم    25105113:  تاريخ ، 03  2511-3-35 - ج  شتات رمضان حسن سهيره -  15

 1040   برقم    25105113:  تاريخ ، 07  2521-3-35 حتى ساري2513-3-35 - ج  شتات رمضان حسن سهيره -  11

 3351   برقم    25105113:  تاريخ ، 02  2521-3-20 حتى سارى 2513-3-20-ج  عميره ابو خضر محمود نصر -  12

 0012   برقم    25105125:  تاريخ ، 34  2523-11-12 حتى ساري 2512-11-12ج  صالح طه خليفة محمد -  13

 1343   برقم    25105122:  تاريخ ، 73  2514-15-20-ج  شعيب على جلول موسى -  14

 4522   برقم    25105127:  تاريخ ، 72  2522-2-17 حتى سارى 2517-2-17-ج  مرجاوى على عباس محمد -  10

 4522   برقم    25105127:  تاريخ ، 72  2522-2-17 حتى سارى 2517-2-17-ج  مرجاوى على عباس محمد -  13

 0305   برقم    25105127:  تاريخ ، 70  2522-11-15 حتى سارى 2517-11-15-ج  السيد عبدالسالم كامل ياسر -  17

 003   برقم    25105120:  تاريخ ، 20  2523-11-25حتى سارى2512-11-25ج  سعيد الحكم عبد الحليم عبد -  12

 3203   برقم    25105135:  تاريخ ، 07  2513-0-10 - ج  محمود رشاد ناديه -  10

 4577   برقم    25105135:  تاريخ ، 02  2512-3-22 - ج  شعبان قطب مصطفى احمد -  25

 4577   برقم    25105135:  تاريخ ، 03  2522-3-22 حتى ساري2517-3-22 - ج  شعبان قطب مصطفى احمد -  21

   برقم    25105131:  تاريخ ، 00  2523--3-35 سارىحتى2512-3-35ج  اللطيف عبد رمضان السيد التواب عبد -  22

4457 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1530   برقم    25105152:  تاريخ ، 22  2524-1-2 حتى ساري 2510-1-2ج  وشركاها محمد السيد ساميه -  1

 2027   برقم    25105114:  تاريخ ، 45  2510-2-13 حتى ساري 2514-2-13ج  وشركته الحميد عبد السيد مبارك -  2

 1203   برقم    25105122:  تاريخ ، 75  2550-2-25 حتى ساري 2554-2-25ج  وشريكه العظيم عبد خليل عزت -  3

 1203   برقم    25105122:  تاريخ ، 71  2514-2-25 حتى ساري2550-2-25ج  وشريكه العظيم عبد خليل عزت -  4

 1203   برقم    25105122:  تاريخ ، 72  2510-2-25 حتى ساري2514-2-25ج  وشريكه العظيم عبد خليل عزت -  0



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج اءاألسمــــــدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


