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أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، خردوات تجارة عن 19622 برقم 25255452 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل كامل محمد وليد -  1

كامل كامل محمد وائل/  بملك _ حكم مقهى امام الحريه شارع 2:  بجهة  

 حظيرة عن 19751 برقم 25255452 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان شحاته ابراهيم رضا -  2

شحاتة احمد نادية/  بملك_  الفكريه_  موسى باشا سامح عزبه:  بجهة ، الماشية وتجارة لتربية  

 لتربيه حظيره عن 19752 برقم 25255414 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو طه محمد امينه -  3

احمد شحاته عماد/  بملك)  السنبالوين:  بجهة ، الماشيه وتجاره  ) 

 مكتب عن 19755 برقم 25255452 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق محمود مسعود عبداللطيف -  4

صادق محمود مسعود/  بملك_  ابوطهير:  بجهة ، زراعية االت غيار وقطع زراعية منتجات توريد  

 ومواد تعبئه عن 19754 برقم 25255452 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بهاءالدين محمد سهيله -  5

عبيد احمد رشدى/ بملك_  دمشير:  بجهة ، غذائية  

 تصنيع مشغل عن 19627 برقم 25255459 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلي فؤاد ابراهيم اسحق -  6

مجلي فؤاد ابراهيم/  بملك)  البلد ابوقرقاص:  بجهة ، العسكريه المالبس ماعدا مالبس  ) 

 مكتب عن 19756 برقم 25255452 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز خلف تهامى صابر -  7

عبدالعزيز خلف تهامى/  بملك_  الوسطانيه الجزيره:  بجهة ، عامة مقاوالت  

 ، بقالة عن 19620 برقم 25255459 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عبدالعزيز عمر محمد -  8

ابوزيد عبدالعزيز عمر/  بملك_  عبيد بنى:  بجهة  

 حظيره عن 19711 برقم 25255414 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح فاروق حسناء -  9

محمود فولي محمد/  بملك)  السنبالوين:  بجهة ، الماشيه وتجاره لتربيه  ) 

 لتربية حظيرة عن 19629 برقم 25255459 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حنين حنا نادى -  10

حنين حنا مرقص/  بملك_  دفش:  بجهة ، الماشية وتجارة  

 ورشه عن 19715 برقم 25255414 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان ابراهيم شعراوي محمود -  11

مخلوف حمدي ياسمين/  بملك_  عبيد بني:  بجهة ، نجاره  

 ادوات عن 19712 برقم 25255414 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقي نجيب ربيعي نعمه -  12

محمد صالح صابر/  بملك_  لبس كفر:  بجهة ، منزليه  

 لتربية حظيرة عن 19752 برقم 25255452 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين عدلى ناجح وجيه -  13

عدلى ناجح ميكل/  بملك_  جريس نزله:  بجهة ، الماشية وتجارة  

 ورشة عن 19753 برقم 25255452 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يعقوب حليم صبحى مرقس -  14

مجلى عزيز اميره/  بملك_  الجزائر:  بجهة ، حدادة  
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 عن 10300 برقم 25255452 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  15

عبدالعزيز احمد رؤوف/ بملك) منسافيس:  بجهة ، الماشيه وتجاره لتربيه حظيره ) 

 عن 10300 برقم 25255452 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  16

مزايدات اطهونش( عبدالعزيز فخري عبدالجواد/بملك) بمنسافيس كائن الرئيسي المحل:  بجهة ، الماشيه وتجاره لتربيه حظيره  

 ، بقالة عن 19759 برقم 25255452 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدالنعيم احمد -  17

صادق على الهام/  بملك_  الشرفا:  بجهة  

 تاجير مكتب عن 19626 برقم 25255459 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد شادى -  18

احمد عبدالعاطى تهانى/  بملك_  نفرتيتى_  ش( 36_) سلطان ارض:  بجهة ، سيارات  

 شادر عن 19757 برقم 25255452 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد محمود محمد -  19

محمود محمد مؤمن/  بملك_  العاص بن عمرو_  ش:  بجهة ، وفاكهه خضروات  

 مخبز عن 19750 برقم 25255452 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كامل حيدر محمد شريف -  20

محمد كامل حيدر محمد/  بملك_  بهدال:  بجهة ، الى نصف بلدى  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25255452 تاريخ وفى ،   13312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسحق عزيز شكري امل   - 1

التجاره العتزالها شطب  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  
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 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255452 ، تاريخ وفي  12334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرز نيازي لوقا كيرلس -  1

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  9229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميخائيل مرقص بشرى سلوى -  2

جنيه  305550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  6612 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالكريم خلف محمد -  3

جنيه  105550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  19007 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب توفيق موريس امير -  4

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  10022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف محمد فتحي الدين حسام -  5

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

: التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  16344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خله اديب الفى ميالد -  6

جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل     

،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  19174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمد جمال محمد -  7

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  12390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن صديق نصر محمد -  8

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  9447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سركس ادم احمد عنايات -  9

جنيه  05550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255459 تاريخ وفي 19627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلي فؤاد ابراهيم اسحق -  1

مجلي فؤاد ابراهيم/  بملك)  البلد ابوقرقاص ،:   الـتأشير  ) 

: الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255459 تاريخ وفي 19626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد شادى -  2

احمد عبدالعاطى تهانى/  بملك_  نفرتيتى_  ش( 36_) سلطان ارض ،    

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255459 تاريخ وفي 19620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالعزيز عمر محمد -  3

ابوزيد عبدالعزيز عمر/  بملك_  عبيد بنى ،:   الـتأشير   

: الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255459 تاريخ وفي 19629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حنين حنا نادى -  4

حنين حنا مرقص/  بملك_  دفش ،    

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان شحاته ابراهيم رضا -  5

شحاتة احمد نادية/  بملك_  الفكريه_  موسى باشا سامح عزبه ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز خلف تهامى صابر -  6

عبدالعزيز خلف تهامى/  بملك_  الوسطانيه الجزيره ،:   الـتأشير  
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: ـتأشيرال وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل كامل محمد وليد -  7

كامل كامل محمد وائل/  بملك_  حكم مقهى امام الحريه شارع 2 ،     

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 10300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  8

الماشيه تجارهو لتربيه حظيره ونشاطه( عبدالعزيز احمد رؤوف/ بملك) بمنسافيس كائن اخر رئيسي محل افتتاح تم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 10300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  9

عبدالعزيز احمد رؤوف/ بملك) منسافيس ،:   الـتأشير ) 

،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 10300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  10

مزايدات ونشاطه( عبدالعزيز فخري عبدالجواد/بملك) بمنسافيس كائن الرئيسي المحل ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالنعيم احمد -  11

صادق على الهام/  بملك_  الشرفا ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهاءالدين محمد سهيله -  12

عبيد احمد رشدى/ بملك_  دمشير ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمود مسعود عبداللطيف -  13

صادق محمود مسعود/  بملك_  ابوطهير ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل حيدر محمد شريف -  14

محمد كامل حيدر محمد/  بملك_  بهدال ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمود محمد -  15

محمود محمد مؤمن/  بملك_  العاص بن عمرو_  ش ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب حليم صبحى مرقس -  16

مجلى عزيز اميره/  بملك_  الجزائر ،:   الـتأشير    

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255452 تاريخ وفي 19752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عدلى ناجح وجيه -  17

عدلى ناجح ميكل/  بملك_  جريس نزله ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 19712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقي نجيب ربيعي نعمه -  18

محمد صالح صابر/  بملك_  لبس كفر ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 19711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح فاروق حسناء -  19

محمود فولي محمد/  بملك)  السنبالوين ،:   الـتأشير  )  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 19752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو طه محمد امينه -  20

احمد شحاته عماد/  بملك)  السنبالوين ،:   الـتأشير  ) 

،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 19715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان ابراهيم شعراوي محمود -  21

مخلوف حمدي ياسمين/  بملك_  عبيد بني ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 14072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالكريم محمد -  22

حسين خديوى وليد/بملك الخديوى برج 74عقاررقم شلبى/بجعله الموقع تعديل تم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 10240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسحاق يوسف صادق يوسف -  23

يوسف صادق يوسف/  بملك_  الحواصليه منشاه)  بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير  )  
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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،  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 14227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد سيد دعبدالحمي -  24

سيد محمد مصطفي/  بملك_  القبلى الحريه شارع من متفرع الجمال شارع)  بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير  )  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 19262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج كمال سمير ميالد -  25

محمد على عبدالجيد محمد/بملك/ريده/بجعله الموقع تعديل تم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 10903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك ميخائيل فام رومانى -  26

مالك ميخائيل فام/بملك/الحلميه/بجعله الموقع تعديل تم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 9447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سركس ادم احمد عنايات -  27

ادم عبدالوهاب رضا/  بملك_  البلد قرقاص ابو)  بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير  ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255459 تاريخ وفي 14915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين كامل رفعت مايكل -  1

 والقوانين للوائح طبقا( 6) المجموعه من( 36) والفقرة( 12) المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب: )  بجعله النشاط تعديل تم 

مالبس وبيع والواردات الصادرات علي للرقابه العامه بالهئيه المنظمه  ) 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 10903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك ميخائيل فام رومانى -  2

عموميه مقاوالت/بجعله النشاط تعديل تم   

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 15420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال شحاته محمد -  3

الكترونيه اجهزه وصيانه تجاره)  بجعله النشاط تعديل تم  ) 

 تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255435 تاريخ وفي 2702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى شفيق نبيل ايمان -  4

صحية ادوات تجارة)  بجعله نشاط اضافه ) 

 تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255435 تاريخ وفي 17532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين نجيب تقى هانى -  5

المواشى وتجاره لتربيه حظيره/بجعله النشاط تعديل  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255459 تاريخ وفي 19629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حنين حنا نادى -  1

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل حيدر محمد شريف -  2

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز خلف تهامى صابر -  3

خاص: التأشير  



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان شحاته ابراهيم رضا -  4

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمود محمد -  5

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل كامل محمد وليد -  6

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمود مسعود عبداللطيف -  7

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255459 تاريخ وفي 19626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد شادى -  8

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 19712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقي نجيب ربيعي نعمه -  9

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالنعيم احمد -  10

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 10300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز فخري عثمان -  11

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهاءالدين محمد سهيله -  12

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عدلى ناجح وجيه -  13

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 19715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان ابراهيم شعراوي محمود -  14

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255452 تاريخ وفي 19753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب حليم صبحى مرقس -  15

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 19752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو طه محمد امينه -  16

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255459 تاريخ وفي 19620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالعزيز عمر محمد -  17

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255459 تاريخ وفي 19627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلي فؤاد ابراهيم اسحق -  18

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 19711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح فاروق حسناء -  19

خاص: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     



 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  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: )   بجعلها التجارية السمه تعديل تم: الى 14915 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255459:  تاريخ فى  ،  -  1

المالبس وبيع والتصدير لالستيراد النسر مكتب  )   

 ون ورشه/ بجعلها تجاريه سمه اضافه تم: الى 12334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255452:  تاريخ فى  ،  -  2

لالخشاب وود    

 الصعيدى)  بجعلها تجارية سمة اضافة تم: الى 19330 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255429:  تاريخ فى  ،  -  3

زراعية االت لتاجير  )   

فهمي عابدين عمر محمد: الى 15025 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255435:  تاريخ فى  ،  -  4    

ــــــــــــــــــــــ      

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

15025   برقم    25255435:  تاريخ ،   فهمي عابدين عمر محمد -  1  

15025   برقم    25255435:  تاريخ ،   فهمي عابدين عمر محمد -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     



 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  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       



 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

    ــــــــــــــــــــــ  


