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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 عن 12324 برقم 21211422 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو الجيد عبد كامل محمد -  1

لكهبم المهندس النبوى ش:  بجهة ، والتشطيبات الصحى والصرف المياه وخطوط وحفر وانشاءات مبانى - متكامله مقاوالت  

 عن 12324 برقم 21211422 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو الجيد عبد كامل محمد -  2

بملكه المهندس النبوى شارع:  بجهة ، والتشطيبات الصحى والصرف المياه وخطوط وحفر وانشاءات مبانى - متكامله مقاوالت  

 وتجهيز بيع عن 12240 برقم 21211422 فى قيد ، 101110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد على ايمن -  3

المطلب عبد محمد شوقى مصطفى بملك عارف السالم عبد شارع الزهور حى:  بجهة ، ماكوالت  

 نجارة ورشة عن 12242 برقم 21211422 فى قيد ، 201110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يونس محمد فاطمه -  4

بملكها الحرفيه المنطقه:  بجهة ، بسيطه  

 اكسسوار عن 12242 برقم 21211422 فى قيد ، 101110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد حسن الهدى نور -  5

احمد محمد الخالق عبد عالء بملك العروبة شارع:  بجهة ، محمول  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   11920:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسان رشوان اكرم والء   - 1

التجارة العتزال المحو  

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   12322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الحسن ابو عبدالعزيز محمد   - 2

التجارة العتزال المحو تم  السجل  

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   12322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  البيطار العزيز عبد محمد) الشهرة اسم اضافة   - 3

التجارة العتزال المحو تم  السجل شطب/محو  
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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

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   2091:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم النصر سيف محمد ناجى   - 4

التجاره العتزال محو امر صدر  السجل  

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   11931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جيار عبدالخير حسنين عبدالعظيم   - 5

التجاره العتزال محو امر صدر  السجل  

 السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   12030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد احمد اسالم   - 6

التجارة العتزال المحو تم   

  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   11290:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبداهلل محمود مهند   - 7

التجاره العتزال محو امر صدر  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  9129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داغر ابراهيم المكاوى رضا محمد -  1

جنيه  2011110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  11931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جيار عبدالخير حسنين عبدالعظيم -  2

جنيه  201110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يونس محمد فاطمه -  1

بملكها الحرفيه المنطقه ،:   الـتأشير  

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12240    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على ايمن -  2

المطلب عبد محمد شوقى مصطفى بملك عارف السالم عبد شارع الزهور حى ،  

،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو الجيد عبد كامل محمد -  3

بملكه المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو الجيد عبد كامل محمد -  4

بملكه المهندس النبوى ش ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود عبدالجيد كامل محمد -  5

متكامله مقاوالت بنشاط تابع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير   

،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 11931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيار عبدالخير حسنين عبدالعظيم -  6

المسلمين الشبان جمعيه بملك المهندس النبوى ش الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 11931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيار عبدالخير حسنين عبدالعظيم -  7

التابع االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد حسن الهدى نور -  8

احمد محمد الخالق عبد عالء بملك العروبة شارع ،:   الـتأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم21211419 تاريخ وفي 12222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد عبدالمحسن مجده -  1

وترميمات وانشاءات وطرق ومبانى تكميليه اعمال مقاوالت نشاط حزف:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 11931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيار عبدالخير حسنين عبدالعظيم -  2

جاهزه مالبس الى النشاط تعديل:  التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 12242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يونس محمد فاطمه -  1

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 12242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد حسن الهدى نور -  2

خاص: التأشير  

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 12240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على ايمن -  3

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 12324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو الجيد عبد كامل محمد -  4

خاص: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

يامان بيس التجاريه السمه حذف: الى 11931 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211422:  تاريخ فى  ،  -  1    

   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

 6 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

 7 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  

 

9920   برقم    21211421:  تاريخ ، 422  ج - 2119/11/20  محمد السيد احمد صفاء -  1  

2091   برقم    21211422:  تاريخ ، 422    ابراهيم النصر سيف محمد ناجى -  2  

2091   برقم    21211422:  تاريخ ، 422    ابراهيم النصر سيف محمد ناجى -  3  

2400   برقم    21211422:  تاريخ ، 422  ج - 2112/13/10  مصطفي محمد محمد سعيد -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


