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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العمال مكتب عن 7793 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده جمعة محمد علي -  1

 جوده جمعه محمد/ ملك والربع النزلة:  بجهة ، العامة المقاوالت

 تجارة عن 7634 برقم 20190410 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عبد العزيز عبد محمد -  2

 حسين غيضان المحسن عبد/ ملك الجيالني:  بجهة ، المفروشات

 لتجارة مخزن عن 7760 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس حمزه السيد عماد -  3

 حسين محمد محمد حسين/  ملك- البوره - زغلول سعد شارع من متفرع شارع:  بجهة ، التجميل مستحضرات

 عن 7799 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد السالم عبد الحميد عبد حاتم -  4

 الجواد عبد السالم عبد الحميد عبد نبيل/ ملك قارون:  بجهة ، زيوت محل

 مؤسسة عن 7768 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق قرني مصطفى مؤمن -  5

 صديق قرني مصطفى/ ملك العجميين:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما علمية تدريب

 كماليات تجارة عن 7789 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم السيد حمدا -  6

 محمد العزيز عبد روبي/ ملك جنشو ابو الجالء شارع:  بجهة ، السيارات

 تجارة عن 7757 برقم 20190404 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح المولى عبد محمد محمد -  7

 صالح المولى عبد محمد عشري/ ملك اهريت بطن:  بجهة ، والبقول الحبوب

 تصليح عن 7778 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رمضان سمير محمد -  8

 ابراهيم رمضان سمير/ملك السياحي الطريق ابشواى ابوكساه:  بجهة ، سيارات

 تجارة عن 7774 برقم 20190415 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس عبدالسميع رزق محمد -  9

 عبدالسميع رزق احمد/ملك الفالح الجبالي قصر الصديق يوسف م:  بجهة ، صحية ادوات

 العمال مكتب عن 7765 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد نعمان محمود -  10

 محمد السيد نعمان/ ملك الجالء شارع ابوجنشو:  بجهة ، التصدير

 تجارة عن 7800 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس حافظ والي محمد -  11

 محمد هللا عوض بالل/ ملك الخالدية:  بجهة ، مفروشات

 تخليل معمل عن 7756 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد النبي عبد مبارك سعيد -  12

 مسعود علي اماني/ ملك قارون:  بجهة ، زيتون

 مواد تجارة عن 7776 برقم 20190415 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الرافع عبد جمال احمد -  13

 علي الرافع عبد جمال/ ملك الحامولي:  بجهة ، البناء

 العمال مكتب عن 7771 برقم 20190414 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك بريك عدلي عمر -  14

 بريك بريك عدلي/ ملك الشنطوري:  بجهة ، والمقاوالت الهندسية االستشارات

 غيار قطع بيع عن 7792 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام عويس احمد وليد -  15

 عويس احمد عبدالنبي/  بملك جنشو ابو - عيد محمد الشيخ شارع:  بجهة ، والموتوسيكل التكتوك

 ، احذيه محل عن 7785 برقم 20190417 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مالك فايز فيكتور -  16

 ميخائيل لبيب سلفير/  بملك ابشواي بندر - رسالن شارع:  بجهة
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 تجارة عن 7754 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد الرحمن عبد محمد -  17

 ابشواي ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ ملك الضرائب عمارة بجوار الجمهورية شارع:  بجهة ، المالبس

 مكتب عن 7767 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد محمود حنفي احمد -  18

 جوده محمود حمدي/ ملك ابولطيعه:  بجهة ، العمومية المقاوالت العمال

 تجارة عن 7777 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي علي القوي عبد شعبان -  19

 الفتاح عبد شعبان الحسيني/ ملك الحديد السكة شرق:  بجهة ، والمفروشات المنزلية االدوات

 مكتب عن 7797 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد محمد طه احمد -  20

 محمد السيد احمد/ ملك جنشو ابو:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 7769 برقم 20190411 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد رجب ابراهيم -  21

 شنب ابو الخالدية:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 محمد رجب احمد/ ملك

 لخدمات مكتب عن 7770 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى صالح احمد احمد -  22

 صالح محمد عيده/  ملك - عبود كفر:  بجهة ، الشمسيه الطاقة

 مقاوالت عن 7773 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد نمر وصفي جمعه -  23

 احمد نمر وصفي/ ملك قارون العاشرة القرية:  بجهة ، معادن وتشكيل عمومية

 خردة تجارة عن 7780 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم ياسين محمود صباح -  24

 شارع:  بجهة ، كهربائية اسالك وتوريد سيارات غيار وقطع كهربائية واجهزة مكتبي واثاث بالستيك وتوريد نقل وخدمات ومعدات

 علي السيد هللا عبد/ ملك النزلة الصحي الصرف

 7798 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان الباقي عبد محمد الناصر عبد ريهام -  25

 علي محمد محمد خلف/ ملك رسالن شارع:  بجهة ، ع.م.ج داخل رحالت مكتب عن

 وتغليف تعبئة عن 7791 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق فتحي محمود -  26

 صديق فتحي طاهر/ ملك العجميين:  بجهة ، منظفات

 مالبس تجارة عن 7784 برقم 20190417 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد ربيع مصطفى -  27

 امين السيد حمديه/ ملك النصارية العيسوي شارع:  بجهة ، جاهزة

 ، خردوات عن 7755 برقم 20190402 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رياض سيد علي -  28

 سيد علي محمد/ ملك قارون الخلطة:  بجهة

 خشب تجارة عن 7766 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد شعبان محروس -  29

 جمعه محمد شعبان خلف/ ملك جنشو ابو عيد عثمان:  بجهة ، وخرده

 عن 7783 برقم 20190417 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان مصري هاشم التواب عبد -  30

 رضوان مصري جمعه/ ملك شكشوك:  بجهة ، العامة المقاوالت العمال مكتب

 ، مكتبه عن 7782 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مسعود جرجس نبيلة -  31

 فرج عويس حمدى/  ملك - الموقف مساكن:  بجهة

 نقل مكتب عن 7772 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التواب عبد الروبي عزت ياسر -  32

 التواب عبد الروبي عزت/ ملك قبلي كحك:  بجهة ، ع.م.ج داخل عمال

 تجارة عن 7794 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعبود عبد محمد مصطفى محمد -  33

 خلف محمد ابراهيم/  ملك الخالدية:  بجهة ، االثاث وتصنيع
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 تجارة عن 7763 برقم 20190407 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الحليم عبد السالم عبد عبير -  34

 الرباط محمود احمد/ ملك ابوكساه:  بجهة ، وخردوات جاهزة مالبس

 مكتب عن 7775 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس علي التواب عبد ضياء -  35

 علي التواب عبد نادي/ ملك بحري كحك:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 ادوات تجارة عن 7762 برقم 20190407 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد حسنى على عبدهللا -  36

 احمد محمد عواطف/ملك ابشواي م طبهار الوابور شارع:  بجهة ، كهربائية

 تجارة عن 7795 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد صديق فتحي بدر -  37

 محمود خلف غانم/ ملك الخالدية:  بجهة ، مالبس وتفصيل

 عامه صيدليه عن 7786 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حسن ناجي سيد -  38

 السمكيه الثروه لتنمية العامه الهيئه/  بملك الشرعيه المحكمه ش:  بجهة ، االدويه لبيع

 البقاله تجارة عن 7787 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السيد عتريس عمر -  39

 سلطان مؤمن احمد/ ملك النصارية:  بجهة ،

 اكسسوار بيع عن 7758 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي يوسف احمد -  40

 حسن الحكيم عبد العزيز عبد/ ملك السياحي ابوكساه:  بجهة ، الوميتال وقطاعات

:  بجهة ، دقيق بيع عن 7779 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد حسين عيد -  41

 محمد عيد حسين عيد/ ملك الخالدية سرور عزبة

 مكتب عن 7764 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن جابر العاطي عبد عتمان -  42

 سلومه محمد شريف امل/ ملك قارون منشأة قارون:  بجهة ، داخلية سفاري ورحالت بيئي ومخيم البيئية للخدمات

 ، منظفات بيع عن 7796 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود جمعه سحر -  43

 زكي يحي شعبان/  بملك الجبالي قصر:  بجهة

 تجارة عن 7801 برقم 20190430 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البكري احمد عبدالهادي محمد -  44

 البكري احمد عبدالهادي/  بملك - ابوشنب:  بجهة ، البقاله

 انشاءات عن 7761 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد مصطفى محمد -  45

 علي احمد مصطفى/  كمل - ابوكساه:  بجهة ، وتوريدات منشآت وصيانة معماريه

 تجارة عن 7790 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطشي محمد رضوان احمد -  46

 حسن مصطفى محسن/ ملك ابوكساه السياحي الطريق:  بجهة ، ولوازمها الصحية االدوات

 عمال نقل مكتب عن 7759 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده علي احمد سامح -  47

 سعيد جوده مصطفى احمد/ ملك قبلي المشرك جاد سالم عزبة:  بجهة ، ع.م.ج داخل

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  تموينية بقاله محل  ،  شركة   وشريكه هللا عبد المجيد عبد حسين العليم عبد -  1

 هللا عبد المجيد عبد حسين العليم عبد/ ملك قارون عفيفي:  بجهة ، تموينية بقاله محل عن ، 7788 برقم 20190418
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   1507:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنى عبد الحارث ابو يوسف مجدى   - 1

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  3765 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس حبيب جرجس مينا -  1

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  1842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ساعى محمد عشرى محمد -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  7288 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر ابو ابراهيم محمود حمدان -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  7289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميزار عطيه محمد مختار -  4

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  3642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالك عبد ابراهيم نصيف وحيد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  6453 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على يوسف انور -  6

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  5203 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صديق يوسف جمال محمد -  7

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  7141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المحسن عبد رضوان مصرى عبدهللا -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 7754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الرحمن عبد محمد -  1

 ابشواي ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ ملك الضرائب عمارة بجوار الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 7755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رياض سيد علي -  2

 سيد علي محمد/ ملك قارون الخلطة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 7756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد النبي عبد مبارك سعيد -  3

 مسعود علي اماني/ ملك قارون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 7757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المولى عبد محمد محمد -  4

 صالح المولى عبد محمد عشري/ ملك اهريت بطن ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 7758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي يوسف احمد -  5

 حسن الحكيم عبد العزيز عبد/ ملك السياحي ابوكساه ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس حمزه السيد عماد -  6

 حسين محمد محمد حسين/  ملك- البوره - زغلول سعد شارع من متفرع شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد مصطفى محمد -  7

 علي احمد مصطفى/  ملك - ابوكساه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده علي احمد سامح -  8

 سعيد جوده مصطفى احمد/ ملك قبلي المشرك جاد سالم عزبة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحليم عبد السالم عبد عبير -  9

 الرباط محمود احمد/ ملك ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسنى على عبدهللا -  10

 احمد محمد عواطف/ملك ابشواي م ارطبه الوابور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 7764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جابر العاطي عبد عتمان -  11

 سلومه محمد شريف امل/ ملك قارون منشأة قارون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 7765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد نعمان محمود -  12

 محمد السيد نعمان/ ملك الجالء شارع ابوجنشو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 7634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد العزيز عبد محمد -  13

 مفروشات تجارة عن حسين غيضان المحسن عبد/ ملك الجيالني في اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 7766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد شعبان محروس -  14

 جمعه محمد شعبان خلف/ ملك جنشو ابو عيد عثمان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 7634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد العزيز عبد محمد -  15

 حسين غيضان المحسن عبد/ ملك الجيالني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى صالح احمد احمد -  16

 صالح محمد عيده/  ملك - عبود كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة 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 20190411 تاريخ وفي 7769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد رجب ابراهيم -  17

 محمد رجب احمد/ ملك شنب ابو الخالدية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق قرني مصطفى مؤمن -  18

 صديق قرني مصطفى/ ملك العجميين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 7767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود حنفي احمد -  19

 جوده محمود حمدي/ ملك ابولطيعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 7419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط محمد عبدالتواب عبدهللا -  20

 الجاهزة المالبس تجارة عن اسماعيل الباسط عبد احمد/ ملك النصارية في فرعا افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 7771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك بريك عدلي عمر -  21

 بريك بريك عدلي/ ملك الشنطوري ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 7419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد محمد التواب عبد هللا عبد -  22

 اسماعيل الباسط عبد احمد/ ملك النصارية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي علي القوي عبد شعبان -  23

 الفتاح عبد شعبان الحسيني/ ملك الحديد السكة شرق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالغنى مصطفى عزوز -  24

 ابراهيم عبدالغنى مصطفى/ملك ابشواى م الخالدية ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد حسين عيد -  25

 محمد عيد حسين عيد/ ملك الخالدية سرور عزبة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التواب عبد الروبي عزت ياسر -  26

 التواب عبد الروبي عزت/ ملك قبلي كحك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد نمر وصفي جمعه -  27

 احمد نمر وصفي/ ملك قارون العاشرة القرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم ياسين محمود صباح -  28

 علي السيد هللا عبد/ ملك النزلة الصحي الصرف شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرافع عبد جمال احمد -  29

 علي الرافع عبد جمال/ ملك الحامولي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس علي التواب عبد ضياء -  30

 علي التواب عبد نادي/ ملك بحري كحك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس عبدالسميع رزق محمد -  31

 عبدالسميع رزق احمد/ملك الفالح الجبالي قصر الصديق يوسف م ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 7778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رمضان سمير محمد -  32

 ابراهيم رمضان سمير/ملك السياحي الطريق ابشواى ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 7782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسعود جرجس نبيلة -  33

 فرج عويس حمدى/  ملك - الموقف مساكن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان مصري هاشم التواب عبد -  34

 رضوان مصري جمعه/ ملك شكشوك ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة 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 20190417 تاريخ وفي 7786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن ناجي سيد -  35

 السمكيه الثروه لتنمية العامه الهيئه/  بملك الشرعيه المحكمه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد عتريس عمر -  36

  سلطان مؤمن احمد/ ملك النصارية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد ربيع مصطفى -  37

 امين السيد حمديه/ ملك النصارية العيسوي شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مالك فايز فيكتور -  38

  ميخائيل لبيب سلفير/  بملك ابشواي بندر - رسالن شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 7789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد احمد -  39

 محمد العزيز عبد روبي/ ملك جنشو ابو الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 7790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطشي محمد رضوان احمد -  40

 حسن مصطفى محسن/ ملك ابوكساه السياحي الطريق ،:   الـتأشير

 وصف ، العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 7791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق فتحي محمود -  41

 صديق فتحي طاهر/ ملك العجميين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 7792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عويس احمد وليد -  42

 عويس احمد عبدالنبي/  بملك جنشو ابو - عيد محمد الشيخ شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 7795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد صديق فتحي بدر -  43

  محمود خلف غانم/ ملك الخالدية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 7794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعبود عبد محمد مصطفى محمد -  44

 خلف محمد ابراهيم/  ملك الخالدية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 7793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده جمعة محمد علي -  45

 جوده جمعه محمد/ ملك والربع النزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 7796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود جمعه سحر -  46

 زكي يحي شعبان/  بملك الجبالي قصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 7797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد طه احمد -  47

 محمد السيد احمد/ ملك جنشو ابو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 7799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السالم عبد الحميد عبد حاتم -  48

 الجواد عبد السالم عبد الحميد عبد نبيل/ ملك قارون ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 7798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الباقي عبد محمد الناصر عبد ريهام -  49

 علي محمد محمد خلف/ ملك رسالن شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 6825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النصر سيف علي النصر سيف -  50

 محمد النصر سيف علي النصر سيف/ ملك موسى سيدنا جمعية زمام الريان وادي بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 7800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حافظ والي محمد -  51

 محمد هللا عوض بالل/ ملك الخالدية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 2168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد -  52

 جلدية مصنوعات مصنع عن فرج السيد محمد/ ملك الخديوي شارع في الكائن االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 6901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناصر عبد احمد الدين نصر نصر -  53

 جابر جبر نعيم/  بملك قبلي المشرك بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 7801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكري احمد عبدالهادي محمد -  54

 البكري احمد عبدالهادي/  بملك - ابوشنب ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 5581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جاد السيد محمد -  1

 ساخنة مشروبات بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 1842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساعى محمد عشرى محمد -  2

 والقطاعي بالجمله الحبوب تجارة بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 5923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى التواب عبد محمد احمد -  3

 صناعية ومنظفات مطهرات توريد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا خير محمد االمير -  4

 مواشي تربية كارة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 7770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى صالح احمد احمد -  5

 العموميه والمقاوالت الشمسية الطاقة لخدمات مكتب بجعله التجارة نوع تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 5087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد جوده اسماعيل محمد -  6

 تموينية بقاله بجعله بجعله النشاط نوع تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مالك فايز فيكتور -  1

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 7792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عويس احمد وليد -  2

 خاص

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 7799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السالم عبد الحميد عبد حاتم -  3

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان مصري هاشم التواب عبد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرافع عبد جمال احمد -  5

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 7801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكري احمد عبدالهادي محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس حمزه السيد عماد -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 7790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطشي محمد رضوان احمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى صالح احمد احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 7766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد شعبان محروس -  10

 خاص: لتأشيرا

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد صديق فتحي بدر -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالغنى مصطفى عزوز -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود جمعه سحر -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعبود عبد محمد مصطفى محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 7757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المولى عبد محمد محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التواب عبد الروبي عزت ياسر -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك بريك عدلي عمر -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن ناجي سيد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 7758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي يوسف احمد -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد نمر وصفي جمعه -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسنى على عبدهللا -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق قرني مصطفى مؤمن -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس عبدالسميع رزق محمد -  23

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 7634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد العزيز عبد محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رمضان سمير محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 7765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد نعمان محمود -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 7764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جابر العاطي عبد عتمان -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 7797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد طه احمد -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد حسين عيد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم ياسين محمود صباح -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد عتريس عمر -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 7789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد احمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 7755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رياض سيد علي -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 7791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق فتحي محمود -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 7800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حافظ والي محمد -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده علي احمد سامح -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده جمعة محمد علي -  37

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد محمد التواب عبد هللا عبد -  38

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 7756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد النبي عبد مبارك سعيد -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحليم عبد السالم عبد عبير -  40

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 7798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الباقي عبد محمد الناصر عبد ريهام -  41

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة 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 تم20190415 تاريخ وفي 7777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي علي القوي عبد شعبان -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 7754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الرحمن عبد محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 7782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسعود جرجس نبيلة -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد رجب ابراهيم -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 7767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود حنفي احمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد مصطفى محمد -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد ربيع مصطفى -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 7775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس علي التواب عبد ضياء -  49

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاكي سوبر بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 6483 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  1

   للمراتب

 مدشة بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 6761 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  2

   االعالف وتجارة للغالل العجوز

 صن جولدن بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7770 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  3

   والمقاوالت الشمسية الطاقة لخدمات

 النصر مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 5777 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  4

   للمقاوالت المصرية

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   6507:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و عبدالمعز محمود محمد   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة انحالل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190430،   تاريخ وفي 338، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها سعد امين سريه -  1

  جنيه  1000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 6507    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و عبدالمعز محمود محمد -  1

 مدتها نهاية قبل نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بجعله الشركه اسم تعديل: الى 4 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عدلي حسن احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4   برقم    20190414:  تاريخ ، للوفاه  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالشافي عدلي حسن نهى -  1

 4   برقم    20190414:  تاريخ ، للوفاه  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالشافي عدلي حسن نهى -  2

 4   برقم    20190414:  تاريخ ، للوفاه  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالشافي عدلي حسن نهى -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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