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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 
أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب عن 17071 برقم 25255412 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالوهاب محمد احمد -  1

عبدالهادى عبدالوهاب محمد/ بملك دوينه:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 صيدليه عن 17024 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى عبدالحفيظ فرغلى محمد -  2

ابراهيم عبداهلل طارق/ بملك الملط شارع:  بجهة ،  

 مكتب عن 17022 برقم 25255423 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف عبدالعال عارف محمد -  3

على عارف عبدالعال عارف/ بملك الياس اوالد:  بجهة ، الغير وسيارات سياراته على بضائع نقل  

 ، مواشي حظيرة عن 17027 برقم 25255435 فى قيد ، 415550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد محمد جميل -  4

محمد محمد سمير/ بملك الغربى سعيد كوم:  بجهة  

 ، مواشى حظيرة عن 17021 برقم 25255435 فى قيد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على سيد وليد -  5

على محمد حنان/بملك دوينة:  بجهة  

 مقاوالت مكتب عن 17077 برقم 25255410 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلتس عبيد مختار وديع -  6

فلتس عبيد مختار/ بملك دوينه:  بجهة ، متكامله اعمال  

 مقاوالت مكتب عن 17077 برقم 25255410 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلتس عبيد مختار وديع -  7

 فى افتتح متكامله اعمال مقاوالت نشاط عن فلتس عبيد مختار/ بملك دوينه بناحيه محل له كان:  بجهة ، متكامله اعمال

2512/4/15 فى واغلق 11705 قيد برقم 2511/12/12  

 غيار عن 17021 برقم 25255423 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نفادى عثمان عبدالجليل مدحت -  8

نصير البدرى محمد/ بملك التمانين حوض:  بجهة ، سيارات زيت  

 بيع محل عن 17022 برقم 25255435 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم سليمان على رجب -  9

معبد محمد زوات/ بملك النواورة قاو:  بجهة ، عالفه  

 عن 17072 برقم 25255412 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمير محمد عوض ناصر حمدى -  10

محمد عوض ناصر/ بملك البربا:  بجهة ، السياحيه الرحالت عدا فيما ع.م.ج داخل رحالت مكتب  

 قطع بيع عن 17022 برقم 25255435 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر محمد فرغلى محمد -  11

بدوى على شاكر محمد فرغلى/بملك الفرغل شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه غيار  

 فيما مكتبه عن 17070 برقم 25255414 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حمزه حشمت حمزه -  12

مصطفى عبدالمنعم زينب/ بملك - ابوسالم شارع:  بجهة ، المستندات تصوير عدا  

 بلدى مخبز عن 17025 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحق حميد محمد هانى -  13

حامد محمد رئيسه/  بملك المدارس ش:  بجهة ، الى نصف  

 بيع محل عن 17072 برقم 25255414 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله احمد جمال احمد -  14

فرج احمد مديحه/ بملك-النواوره قاو:  بجهة ،( بقاله) غذائيه مواد  

 كى عن 17023 برقم 25255423 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد حسانين محمد -  15

محمد فرغل احمد حسام/ بملك النواميس:  بجهة ، مالبس  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   بناء مواد وتوريدات متكامله اعمال مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشريكها محمد توفيق محمد منى -  1

 شارع:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات متكامله اعمال مقاوالت مكتب عن ، 17020 برقم 25255421 فى ،قيدت 25555550555

عثمان محمد عبدالرحيم سيد/ بملك بحرى سوهاج اسيوط  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   25255414 تاريخ وفى ،   2225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر حسين صدقى امانى   - 1

عنه واالستغناء النشاط لترك القيد محو  

 شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   10124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد عبداللطيف عصام   - 2

عنه واالستغناء النشاط لترك القيد محو تم  السجل  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  12145 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين اسماعيل محمود محمد -  1

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  10731 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالعال احمد على -  2

جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  1341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حكيم فوزى عاطف سفين -  3

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  2722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد كامل -  4

جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  14252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم ابراهيم محمود جعفر -  5

جنيه  3055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  1275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمايه محمد موسى محمد -  6

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  14723 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى حسن مصطفى عبداهلل -  7

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  1171 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالاله سرحان عالم -  8

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  13222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنس تامر جميل تامر -  9

جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  17551 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحميد بالدمرداش الشهير محمد وليد -  10

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  11725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد عبدالولى عبدالباسط كمال -  11

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 17072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله احمد جمال احمد -  1

فرج احمد مديحه/ بملك-النواوره قاو ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 17070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمزه حشمت حمزه -  2

مصطفى عبدالمنعم زينب/ بملك - ابوسالم شارع ،:   الـتأشير  

: الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 17077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلتس عبيد مختار وديع -  3

فلتس عبيد مختار/ بملك دوينه ،    

: الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 17077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلتس عبيد مختار وديع -  4

 11705 قيد برقم 2511/12/12 فى افتتح متكامله اعمال مقاوالت نشاط عن فلتس عبيد مختار/ بملك دوينه بناحيه محل له كان ،  

2512/4/15 فى واغلق  

،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 17071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالوهاب محمد احمد -  5

عبدالهادى عبدالوهاب محمد/ بملك دوينه ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 17072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير محمد عوض ناصر حمدى -  6

محمد عوض ناصر/ بملك البربا ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 17025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق حميد محمد هانى -  7

حامد محمد رئيسه/  بملك المدارس ش ،:   الـتأشير   
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 17021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نفادى عثمان عبدالجليل مدحت -  8

نصير البدرى محمد/ بملك التمانين حوض ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 17022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف عبدالعال عارف محمد -  9

على عارف عبدالعال عارف/ بملك الياس اوالد ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 17023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسانين محمد -  10

محمد فرغل احمد سامح/ بملك النواميس ،:   الـتأشير   

،  العنوان تعديل تم 22252554 تاريخ وفي 17024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عبدالحفيظ فرغلى محمد -  11

ابراهيم عبداهلل طارق/ بملك الملط شارع ،:   الـتأشير وصف   

:  الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 17021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد وليد -  12

على محمد حنان/بملك دوينة ،   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 17022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم سليمان على رجب -  13

معبد محمد زوات/ بملك النواورة قاو ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 17027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد محمد جميل -  14

محمد محمد سمير/ بملك الغربى سعيد كوم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 17022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمد فرغلى محمد -  15

بدوى على شاكر محمد فرغلى/بملك الفرغل شارع ،:   الـتأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 11410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبالى جابر محمد الحسينى -  1

بالجمله موبيليات بيع معرض بجعله النشاط يعدل:  التأشير  

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 1275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمايه محمد موسى محمد -  2

الى نصف بلدى مخبز بجعله النشاط يعدل  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255435 تاريخ وفي 17027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد محمد جميل -  1

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 17070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على هحمز حشمت حمزه -  2

خاص: التأشير  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255435 تاريخ وفي 17022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمد فرغلى محمد -  3

خاص: التأشير  

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255435 تاريخ وفي 17021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد وليد -  4

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 17024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عبدالحفيظ فرغلى محمد -  5

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255410 تاريخ وفي 17077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلتس عبيد مختار وديع -  6

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 17071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالوهاب محمد احمد -  7

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255435 تاريخ وفي 17022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم سليمان على رجب -  8

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 17072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله احمد جمال احمد -  9

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 17025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق حميد محمد هانى -  10

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 17072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير محمد عوض ناصر حمدى -  11

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 17023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسانين محمد -  12

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 17021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نفادى عثمان عبدالجليل مدحت -  13

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 17022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف عبدالعال عارف محمد -  14

خاص: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االعمال للمقاوالت المستدام النمو: الى 10210 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255414:  تاريخ فى  ،  -  1

   المتكامله

الكهربائيه لالجهزة مول الملكه: الى 12321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255423:  تاريخ فى  ،  -  2    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

7202   برقم    25255414:  تاريخ ، 244  2525/1/24-ج  عبدالمعبود عبدالمنعم محمد على -  1  

231   برقم    25255414:  تاريخ ، 245  2510/12/27-ج  ابراهيم مجلى احمد عبدالرحيم -  2  

2225   برقم    25255414:  تاريخ ، 243  2517/2/1-ج  عمر حسين صدقى امانى -  3  

4227   برقم    25255414:  تاريخ ، 232  2511/2/21-ج  محمد هريدى محمد هريدى -  4  

12172   برقم    25255410:  تاريخ ، 241  2511/12/20-ج  عليوه محمد عبدالرحمن الصدام -  5  

12045   برقم    25255412:  تاريخ ، 201  2512/11/25-ج  ابراهيم محمد عبدالعاطى ابراهيم -  6  

15110   برقم    25255412:  تاريخ ، 204  2525/3/12-ج  بخيت عثمان بخيت شعبان -  7  

13121   برقم    25255422:  تاريخ ، 202  2525/0/11-ج  محمد ابراهيم مدبولى ممدوح -  8  

0215   برقم    25255422:  تاريخ ، 222  2512/0/12-ج  بشاى ابراهيم شوقى اشرف/د -  9  

15212   برقم    25255422:  تاريخ ، 275  2525/3/2 - ج  لجابرعبدا عبدالراضى خليفه االسد -  10  

15712   برقم    25255421:  تاريخ ، 270  2525/1/13-ج  مرسى محمود رمضان محمود/ د -  11  

7714   برقم    25255421:  تاريخ ، 272  2525/4/17 - ج  بخيت مقار عزيز بخيت -  12  

1231   برقم    25255421:  تاريخ ، 273  2512/3/12-ج  عبدالرحمن حسن على عزه -  13  

2042   برقم    25255435:  تاريخ ، 272    ابراهيم عطيه صديق عماد -  14  

12202   برقم    25255435:  تاريخ ، 224    محمد سيد فرغلى عبدالباسط -  15  

1471   برقم    25255435:  تاريخ ، 221    وهبه حبشى رمسيس بشاى -  16  

1471   برقم    25255435:  تاريخ ، 222    وهبه حبشى رمسيس بشاى -  17  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

7725   برقم    25255412:  تاريخ ، 202  2525/4/15-ج  وشركائها همام محمد ازهار -  1  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


