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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن تربية  05102برقم  25255220، قيد فى  005550555عبدالناصر هاشم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ملك اسماعيل صادق محمد -مواشي لبيع االلبان ، بجهة : الرغامة   

عن تربية مواشي لبيع  40453برقم  25255212، قيد فى  005550555احمد عبده حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 االلبان ، بجهة : الفوزه ملك ربيع سالم نور عبدالسالم

عن مصوغات  50133برقم  25255254، قيد فى  155550555ايهاب حسين عبدالعظيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ملك مصطفي فتحى عبدالحفيظ -الصاغة  -ذهبية ، بجهة : القيسارية   

عن تربية مواشي لبيع  40453برقم  25255212، قيد فى  005550555احمد عبده حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

2511/ 53/ 24بتاريخ  303االلبان ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

عن مصوغات  33501برقم  25255254، قيد فى  155550555ايهاب حسين عبدالعظيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

2550لسنة  3225ذهبية ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

ثمار عن است 44234برقم  25255213، قيد فى  1555550555احمد عبدالباقي محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 زراعي وانتاج حيواني ، بجهة : كوم امبو وادي النقرة بملك / خالد عبدالعزيز حسن

عن استثمار  44234برقم  25255213، قيد فى  1555550555احمد عبدالباقي محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

2511لسنة  3030زراعي وانتاج حيواني ، بجهة : له محل مودع برقم   

عن تربية مواشي  44302برقم  25255213، قيد فى  055550555مد محمود احمد قناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مح -  8

ملك سامية محمد احمد ابراهيم -نجع الشهيد -دمارية -لبيع االلبان ، بجهة : الكلح شرق   

عن تربية مواشي  44302برقم  25521325، قيد فى  055550555محمد محمود احمد قناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

2515/ 53/ 22بتاريخ  1101لبيع االلبان ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

عن تربيه  42304برقم  25255224، قيد فى  055550555حذيفه قسم الله عوض قسم الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

بملك /جمعه ماهر جمال-ديوان ال--المواشي لبيع االلبان ، بجهة : نصر النوبه   

عن تربيه  42304برقم  25255224، قيد فى  055550555حذيفه قسم الله عوض قسم الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

2512لسنه  3413المواشي لبيع االلبان ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

عن تربية  20525برقم  25255223، قيد فى  005550555ه ،  فاطمه ابو بكر محمود مرسي  ، تاجر فرد ، رأس مال -  12

 مواشي لبيع االلبان ، بجهة : ارمنا ملك مؤمن خالد خليل عثمان

عن تربية  20525برقم  25255223، قيد فى  005550555فاطمه ابو بكر محمود مرسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

1333/ 51/ 20بتاريخ  104سي مودع برقم مواشي لبيع االلبان ، بجهة : لها محل رئي  

عن نقل جماعي )  44030برقم  25255220، قيد فى  055550555ايمن مراد عزيز عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ماعدا النقل السياحي ( ، بجهة : شارع سعد زغلول بملكه

عن نقل جماعي )  44030برقم  25255220، قيد فى  550555055ايمن مراد عزيز عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

2515لسنة  32ماعدا النقل السياحي ( ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   
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عن مالبس  44420برقم  25255220، قيد فى  055550555اشرف عبدالرازق حسين عابدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

2511/ 12/ 50بتاريخ  4303( ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم  جاهزة ) ما عدا المالبس العسكرية  

عن مالبس  44420برقم  25255220، قيد فى  055550555اشرف عبدالرازق حسين عابدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

اوى عبدالمعطىامام التامين الصحى ملك مروة مغ -يوليو  23جاهزة ) ما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : شارع   

عن تربية  43544برقم  25255224، قيد فى  015550555عبدالجواد بدري جودالله سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

ملك سيد بدري جودالله -الكرنك  -مواشي لبيع االلبان ، بجهة : الكلح   

عن  42002برقم  25255223، قيد فى  550555055عبد السالم محمد عبد الجليل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 تربية مواشي لبيع االلبان ، بجهة : السلسلة  ملك احمد محمد عبدالجليل

عن تربية  43544برقم  25255224، قيد فى  015550555عبدالجواد بدري جودالله سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

2553لسنة  230ودع برقم مواشي لبيع االلبان ، بجهة : له محل رئيسي م  

عن  42002برقم  25255223، قيد فى  055550555عبد السالم محمد عبد الجليل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

لسنة  2130ومحل رئيسي اخر مودع برقم  2552لسنة  3334تربية مواشي لبيع االلبان ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم 

2510 

عن تربية مواشي  43424برقم  25255222، قيد فى  005550555ن بدري احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد حسي -  22

 لبيع االلبان ، بجهة : عزبة البصالي بملك / شاذلي تاج الدين السايح حسين

تربية مواشي عن  43424برقم  25255222، قيد فى  005550555محمد حسين بدري احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

2513لسنة  242لبيع االلبان ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

عن مكتب  44024برقم  25255215، قيد فى  2055550555محمود احمد حسين عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ملك هانى محمد يونس -في استخراج خامات مناجم ومحاجر)بعد الحصول علي التراخيص الالزمة( ، بجهة : خلف المستش  

عن مكتب  44024برقم  25255215، قيد فى  2055550555محمود احمد حسين عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

2512لسنة  134استخراج خامات مناجم ومحاجر)بعد الحصول علي التراخيص الالزمة( ، بجهة : له محل رئيسي مودع برقم   

ــــــــــــــــــــــ      

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  
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تم محو/شطب السجل  تم    25255253، وفى تاريخ    13032محمد احمد عبد الصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    25255215، وفى تاريخ    24232نبيهه حسن احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

ا السجل نهائياالغاء هذ  

تم محو/شطب السجل  تم    25255215، وفى تاريخ    24232نبيهه حسن احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم  تم محو/شطب السجل    25255211، وفى تاريخ    10221رمضان امين عسران  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    25255211، وفى تاريخ    43351رضا سيد احمد يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    24421جمال الدين عبد الحميد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

تم الغاء هذا السجل لالستغناء   

تم محو/شطب    25255210، وفى تاريخ    35112صالح الدين عبداللطيف حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 السجل  تم الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255210، وفى تاريخ    35325عايده كامل محمد عبدالمجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 تم الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    25255214، وفى تاريخ    43450محمد حسني سيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب    25255214، وفى تاريخ    23441سبق قيده برقم :   محمود عبدالعزيز محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،   - 10

 السجل  تم الغاء هذا السجل نهائيا

تم    25255212، وفى تاريخ    33210ابراهيم صالح الدين ابراهيم عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم الغاء هذا السجل لالستغناء

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    45052عبده بدري ابوزيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 تم الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    20052محمود عبد الله عكاشه احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

عذا السجل نهائياتم الغاء ه   

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    23330محمد عبدالمبدي محمد حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

تم الغاء هذا السجل نهائيا   

لسجل  تم الغاء تم محو/شطب ا   25255213، وفى تاريخ    20432جميل لمعي مكاري  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    33444سيد احمد مصطفي سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 تم الغاء هذا السجل لالستغناء

تم محو/شطب    25255220خ ، وفى تاري   22530احمد عبدالسالم محمود محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  تم الغاء هذا السجل نهائيا
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تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    43340عبدالله محمد عوض عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 تم الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    33033عطيات عبدالله محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

تم الغاء هذا السجل نهائيا   

تم محو/شطب السجل  تم    25255235، وفى تاريخ    31342حسين عالم علي حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 الغاء هذا السجل نهائيا

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    40422هويدا عبدالله عبدالقادر عبدالله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 السجل  تم الغاء هذا السجل نهائيا

ل  تم محو/شطب السج   25255231، وفى تاريخ    35043الشاذلي محمد حسنين علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 تم الغاء هذا السجل لالستغناء

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   40052احمد محمد احمد محمد الشريف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  435550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   42453عصام عبدالعال عبدالرضى على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  4555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250في تاريخ ، و  40142زينب ابراهيم محمد االمين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255250وفي تاريخ ،   33203الحسين محمد البيومي حسن عبدالصادق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  25555550555بح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255253وفي تاريخ ،   33032رمضان بلبوص ابوزيد سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  425550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   23434برقم احمد فتحي متولي عبد الكريم  تاجر فرد ،، سبق قيده  -  6

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   33232حسين مرتضي حسن حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  25555550555ح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   31014كمال شفيق عزيز سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   20542جمال اسماعيل محمد فرغلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   22215مرقص نبيل عزمي بطرس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  055550555ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   40443ايليا ثروت عزمي عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211اريخ ، وفي ت  40041هاله قاسم محمد قاسم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   13143محمد غريب حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  5055505555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   30341اشرف محمد صابر ربيع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  255555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   52552132وفي تاريخ ،   22212احمد محمد احمد حامد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255210وفي تاريخ ،   35244احمد سعد محمد سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

يهجن  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255210وفي تاريخ ،   20530محمد اسماعيل محرم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , وصف  تم  25255214وفي تاريخ ،   12443محمود عبدالرحمن سويلم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255223وفي تاريخ ،   42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

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

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   40332احمد عبدالنعيم ركابي ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223،  وفي تاريخ  40050محمود محمد  على محمدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   13124عبدالقادر محمد جاد المولي فرح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  455550555، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   43400محمد عبدالعزيز محمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

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

تم تعديل رأس المال   25255223وفي تاريخ ،   42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

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

تم تعديل رأس المال , وصف   52552242وفي تاريخ ،   35440ريه ابوالحسن عبدالعاطي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   31154عصام الدين محمد السيد عبد الحليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   43322محمد حسن جمعه محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25522025وفي تاريخ ،   34304رافت سعد سعيد سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   32424جمال سيد محمد سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

هجني  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   40425ادهم غالب محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   40453احمد عبده حسن ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255220وفي تاريخ ،   13104قدري جادالله احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  0555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   12511نشات محمد احمد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   22425255وفي تاريخ ،   44021يوسف محمد االسمر السيد عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   43104مصطفى السيد حسن عطيتو  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

هجني  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   35043الشاذلي محمد حسنين علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  33501عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايهاب حسين  -  1

ملك مصطفي فتحى عبدالحفيظ -الصاغة  -الـتأشير:   ، القيسارية   

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255254وفي تاريخ  33501ايهاب حسين عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

2550لسنة  3225الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  33501ايهاب حسين عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

2525/ 52/ 54بتاريخ  1044الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  33203البيومي حسن عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     الحسين محمد -  4

بملك /حسن محمد البيومي-وصف الـتأشير:   ، ادفو بحري المعماريه   

ان , وصف تم تعديل العنو 25255250وفي تاريخ  30552سامح شحات ذكري جورجي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك /مجدى يوسف عبدالعظيم-الـتأشير:   ، شارع مرفق المياه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  33032رمضان بلبوص ابوزيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

 الـتأشير:   ، ابوالريش قبلي نجع الكسارة بملك / حسن كامل محمد
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تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  40540عبادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شعبان علي محمد  -  7

بملك /نوبي محمد نوبي-الـتأشير:   ، المنشيه قبلي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  44024محمود احمد حسين عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

ملك هانى محمد يونس -، خلف المستشفي الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  44024محمود احمد حسين عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

2512لسنة  134الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  44024    محمود احمد حسين عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  10

2525/ 52/ 15بتاريخ  1024الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  31014كمال شفيق عزيز سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

لوادى ملك رمزى سمير فكريالـتأشير:   ، المربعات شركة ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  43250نيفين حمدى محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

 الـتأشير:   ، المنطقة الصناعية العالقي بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  43132رضا ابراهيم عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

الدور االرضي ملك ورثة الطيب حسين علوب 35الـتأشير:   ، شارع شرق البندر عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255211يخ وفي تار 40041هاله قاسم محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

يوليو ملك اسحق مكرم انيس 23، شارع     

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  22215مرقص نبيل عزمي بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 الـتأشير:   ، خلف بنزينة المحمودية ملك احمد ابوبكر منوفي حامد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255211وفي تاريخ  40041اله قاسم محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ه -  16

ملك محمد عبدالحارس ابراهيم -، شارع القيصرية    

وصف تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  43201محمود طارق محمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 الـتأشير:   ، الصداقة خلف عمارات الصفا الصداقة الجديدة ملك شاذلي احمد بصري

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22232محمود يوسف محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

لجليلشارع الشهيد كمال نور الدين ملك ناديه محمد محمد عبدا 4الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  40200محمد عبدالستار محمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

شارع صالح الدين الجديد ملك ايهاب محمد عبدالمنعم راشد 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213يخ وفي تار 30341اشرف محمد صابر ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بملك /حسين سيد خليل-امام مطعم نيو جاد -الـتأشير:   ، شارع كسر الحجر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  10211بشري يونان سعيد سيدهم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

همالـتأشير:   ، اقليت بملك /رفعت يونان سعيد سيد  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255214وفي تاريخ  20033زينب احمد محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

امل محمد، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم .... وقيد برقم ...... بناحية حي البساتين امام الساحة الشاذلية ملك مصطفي ك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22020عبدالراضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     الحسن عبدالباسط -  23

( ملك سعيد عبدالراضى زاهر هاشم02بجوار عمارة ) -الـتأشير:   ، مستعمرة السد العالي   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  40453احمد عبده حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 الـتأشير:   ، الفوزه ملك ربيع سالم نور عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  40453احمد عبده حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

2511/ 53/ 24بتاريخ  303الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  33210ح الدين ابراهيم عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم صال -  26

لالستغناء 2553لسنة  4205وصف الـتأشير:   ، يلغي المحل المودع برقم   

عديل العنوان , وصف تم ت 25255212وفي تاريخ  40453احمد عبده حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

2525/ 52/ 12بتاريخ  1434الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255213وفي تاريخ  10540محمد عبدربه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

عمر محمد ، شارع ابطال التحرير عمارة عبدالرازق عمر ملك عبدالرازق  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  44234احمد عبدالباقي محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

  الـتأشير:   ، كوم امبو وادي النقرة بملك / خالد عبدالعزيز حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255213ريخ وفي تا 44234احمد عبدالباقي محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

2511لسنة  3030الـتأشير:   ، له محل مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  44302محمد محمود احمد قناوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

1525/ 53/ 22بتاريخ  1220الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  44234احمد عبدالباقي محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

2525لسنة  1210الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  44302محمد محمود احمد قناوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

ملك سامية محمد احمد ابراهيم -نجع الشهيد -دمارية -الـتأشير:   ، الكلح شرق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  44302محمد محمود احمد قناوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

2515/ 53/ 22بتاريخ  1101الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

2525/ 52/ 23بتاريخ  1205وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20525 فاطمه ابو بكر محمود مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 الـتأشير:   ، ارمنا ملك مؤمن خالد خليل عثمان

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

يلوصف الـتأشير:   ، السلسلة  ملك احمد محمد عبدالجل  

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

2510لسنة  2130ومحل رئيسي اخر مودع برقم  2552لسنة  3334وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  40332رد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالنعيم ركابي ابراهيم ، تاجر ف -  39

المعمارية ملك محمد عبدالنعيم ركابي -الـتأشير:   ، البصيلية بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20525فاطمه ابو بكر محمود مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

، ارمنا ملك مؤمن خالد خليل عثمان  الـتأشير:   



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20525فاطمه ابو بكر محمود مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

1333/ 51/ 20بتاريخ  104الـتأشير:   ، لها محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  43544عبدالجواد بدري جودالله سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

ملك سيد بدري جودالله -الكرنك  -الـتأشير:   ، الكلح   

م تعديل العنوان , وصف ت 25255224وفي تاريخ  43544عبدالجواد بدري جودالله سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

2553لسنة  230الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  33444سيد احمد مصطفي سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

لالستغناء 2513لسنة  2422الـتأشير:   ، يلغي المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  34120سي مصطفي عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود عي -  45

ملك ممدوح محمد ابوالوفا -الـتأشير:   ، ارض الورشة   

, تم تعديل العنوان  25255224وفي تاريخ  31154عصام الدين محمد السيد عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

ملك رافت محمد السيد -وصف الـتأشير:   ، بنبان بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  43544عبدالجواد بدري جودالله سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

2525/ 52/ 24بتاريخ  1243الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  05102محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبدالناصر هاشم -  48

ملك اسماعيل صادق محمد -الـتأشير:   ، الرغامة   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255220وفي تاريخ  34304رافت سعد سعيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

كرور شارع البساتين ملك / باسم رجائي اديب خله، ال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  40425ادهم غالب محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

ملك عبدالباسط فتحى محمد -الـتأشير:   ، العتمور بحري   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  44420قيده برقم     اشرف عبدالرازق حسين عابدين ، تاجر فرد ،  سبق -  51

2511/ 12/ 50بتاريخ  4303وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  44420اشرف عبدالرازق حسين عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

امام التامين الصحى ملك مروة مغاوى عبدالمعطى -يوليو  32وصف الـتأشير:   ، شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  44030ايمن مراد عزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

2525لسنة  1310الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  44030جر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمن مراد عزيز عبدالله ، تا -  54

  الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  44030ايمن مراد عزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

2515لسنة  32الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  44420اشرف عبدالرازق حسين عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

2525/ 52/ 20بتاريخ  1352وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر مودع برقم     

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  42304قم    حذيفه قسم الله عوض قسم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  57

بملك /جمعه ماهر جمال-الديوان --الـتأشير:   ، نصر النوبه   



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  42304حذيفه قسم الله عوض قسم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

2512لسنه  3413برقم الـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  42304حذيفه قسم الله عوض قسم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

2525لسنه  1342الـتأشير:   ، افتتاح محل لرئيسي اخر بناحيه اسوان بنشاط تربيه مواشي لبيع االلبان اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  43424ري احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسين بد -  60

  الـتأشير:   ، عزبة البصالي بملك / شاذلي تاج الدين السايح حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  43424محمد حسين بدري احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

2513لسنة  242لـتأشير:   ، له محل رئيسي مودع برقم ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  41045شاديه بغدادي علي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

 الـتأشير:   ، كوم امبو  القيسارية بملك / محمد عبدالمنعم بشير حامد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  43424فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسين بدرى احمد ، تاجر  -  63

2525لسنة  1305الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  35043الشاذلي محمد حسنين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

جر ابوخليفه ملك محرم حسين حسن حامدالـتأشير:   ، حا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  35043الشاذلي محمد حسنين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

لالستغناء 2525لسنة  1334الـتأشير:   ، يلغي المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  32030رقم    محمود كامل بكر محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  66

ملك خالد ثابت حسن حسانين 35عقار رقم  -شارع الطحان -الـتأشير:   ، المدينة الصناعية القديمة   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255250وفي تاريخ  41334وائل صالح العادلي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 يضاف الي النشاط : مقاوالت عمومية وخرده ومزادات سيارات

النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل 25255253وفي تاريخ  44204محمد محمد مكي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 اضافة نشاط الي / توريدات مواد غذائية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255253وفي تاريخ  44444عصام الزين الراوي السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

يعدل النشاط الي /  مخبز طباقي   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  43250برقم    نيفين حمدى محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  4

يحذف من النشاط : خدمات تعليمية   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  22215مرقص نبيل عزمي بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

يعدل النشاط الي : ورشة نجارة   



 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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  22304حمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عماد عبدالحميد م -  6

قطع غيار يضاف الي النشاط : توريدات ادوات صحية ومواد بناء وتوريد مواد غذائية ومواد بترولية وادوات كهربائية ومنظفات و 

 سيارات ومعدات وادوات كتابية ومكتبية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211وفي تاريخ  10343مرسي محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زينب  -  7

 يضاف الي النشاط : مركز خدمة سيارات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  43250نيفين حمدى محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

لنشاط الي  : تصنيع مواد غذائيةيعدل ا   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  43132رضا ابراهيم عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

يعدل النشاط الي : وجبات خفيفة وشاورما   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 55213252وفي تاريخ  30341اشرف محمد صابر ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

اضافه نشاط /استثمار وتطوير وتسويق عقاري )ماعدا التسويق االلكتروني(   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255210وفي تاريخ  20530محمد اسماعيل محرم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

س العسكريه(يعدل النشاط الي /مالبس جاهزة )ماعدا المالب  

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  44512سناء عبدالحميد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  يعدل النشاط الي /بقاله ومواد غذائيه

اط , وصف التأشير: تم تعديل النش25255223وفي تاريخ  42250حسن محمد يوسف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

يعدل النشاط الي : مخبز طباقي   

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  22215مرقص نبيل عزمي بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير:  يضاف الي النشاط : معرض موبيليا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255224تاريخ  وفي 44003محمد سليم فؤاد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 يعدل النشاط الى / بقالة

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  31154عصام الدين محمد السيد عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 وصف التأشير:  يعدل النشاط الي : تربية مواشي لبيع االلبان

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  13143سن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد غريب ح -  17

نظافة  يضاف الي النشاط : مقاوالت متكاملة وتوريد اجهزة كهربائية )ما عدا االلكترونية ( وادوات كتابية ودخول مزادات واعمال 

 ابراج الضغط العالي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  40425هيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ادهم غالب محمد ابرا -  18

يعدل النشاط الي : تربية مواشي لبيع االلبان   

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  30423محمد عاصم ركابي علي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

مستلزماتها عدل النشاط الي / توريدات مالبس وادوات رياضيه وكشافه ومستلزماتها وادوات كتابيه ومكتبيه ووصف التأشير:  ي

ليه وخردوات وهدايا ومستلزماتها وادوات واجهزه كهربائيه ومستلزماتها والمواد الغذائيه والمحفوظه والطازجه وادوات واجهزه منز

دوات صحيه ومستلزماتها وادوات نظافه ومنظفات ومستلزماتها ومستلزمات ومستلزماتهاوادوات وعدد ومستلزمات ورش وا

مواد البناء وادوات طبيه )ماعدا االدويه( والديكور والستائر واالقمشه والمفروشات ومستلزماتها والموبيليا واالثاث ومستلزماتها و

 ومستلزمات

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  30423برقم   محمد عاصم ركابي علي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  20

ط والكلف وصف التأشير:  المقاوالت وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيله ومستلزماتها وحدايد وبويات ومستلزماتها والخيو

 ومستلزماتها



 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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  12511نشات محمد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

يحذف نشاط /االستيراد       واضافه نشاط /نقل شحن وتفريغ   

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  35043الشاذلي محمد حسنين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير:  يعدل النشاط الي : تربية مواشي لبيع االلبان

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  20525فاطمه ابو بكر محمود مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215يخ وفي تار 44024محمود احمد حسين عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  42002عبد السالم محمد عبد الجليل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  43544عبدالجواد بدري جودالله سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  33501ايهاب حسين عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  44420شرف عبدالرازق حسين عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  6

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  42304حذيفه قسم الله عوض قسم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  44234بدالباقي محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد ع -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  44030ايمن مراد عزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  40453اهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عبده حسن ابر -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  44302محمد محمود احمد قناوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  05102ر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالناصر هاشم محمود احمد ، تاج -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  43424محمد حسين بدري احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص



 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  

   الكيان القانوني 

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: مؤسسه هايدي نوب 13404تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255253،  فى تاريخ :   -  1    

الى: مؤسسه هايدي نوب 13404يدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المق25255253،  فى تاريخ :   -  2    

الى: التاج 43250تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255211،  فى تاريخ :   -  3    

الى: مؤسسه السعد 35244تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255210،  فى تاريخ :   -  4    

الى: مقص الشبح 24435أشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم الت25255214،  فى تاريخ :   -  5    

الى: مؤسسة الجوكر 43025تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  6    

الى: االخالص 42002تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223،  فى تاريخ :   -  7    

الى: االخالص 42002تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223ى تاريخ : ،  ف  -  8    

الى: انترناشيونال ترينينج 14023تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  9    

الى: مؤسسة الرقا 32030تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  10    

الى: الوليد للتوريدات 30423تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  11    

الى: الرحمه 12511تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  12    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,  25255253وفي تاريخ   ، 20100فراج امير جادالكريم وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  40550555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   وصف التأشير:   

تم تعديل رأس المال ,  25255253وفي تاريخ   ، 20100فراج امير جادالكريم وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  40550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 23514وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، اسامه احمد حسن علي عويس -  3

جنيه  25555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

ندق عبد الرحمن محمد صالح وعبد الفتاح حسين ذهب كبارة ، شركة تضامن  يعدل غرض الشركة الي : فندق نوم عام )ف -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255253وفي تاريخ  44203كباره( ،  سبق قيدها برقم     

ــــــــــــــــــــــ      

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255253وفي تاريخ  20100فراج امير جادالكريم وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  1

سيطةتوصية ب  

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: احمد محمود حسانين  25540شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  1

 وعبدالقادر محمد عبدالقادر

الى: احمد محمود حسانين  25540ن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تضام  25255212،  فى تاريخ :   -  2

 وعبدالقادر محمد عبدالقادر

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ع حق االدارة والتوقياحمد عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين  -  1

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

وقيع احمد عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والت -  2

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

تمعين او عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مج -  3

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

مجتمعين او  وقيععبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والت -  4

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

او  محمد امير جاد الكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمعين -  5

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ين او متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمع محمد امير جاد الكريم  توصية بسيطة  شريك -  6

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ن او منفردين فراج امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمعي -  7

20100برقم       25255253، تاريخ :   

عين او منفردين فراج امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتم -  8

20100برقم       25255253، تاريخ :   

ع ة والتوقياحمد عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدار -  9

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

وقيع احمد عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والت -  10

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

جتمعين او ريم  شركة تضامن  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع معبدالراضي امير جادالك -  11

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ع مجتمعين او عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقي -  12

20100برقم       25255253تاريخ :  منفردين ،  

ن او محمد امير جاد الكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمعي -  13

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

معين او ثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمحمد امير جاد الكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثال -  14

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ين او فراج امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمع -  15

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

معين او جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتفراج امير  -  16

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

20100برقم       25255253احمد عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ :  -  17  

20100برقم       25255253الراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ : احمد عبد -  18  

20100برقم       25255253عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متخارج  للوفاة ، تاريخ :  -  19  

20100برقم       25255253تاريخ :  عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متخارج  للوفاة ، -  20  

20100برقم       25255253محمد امير جاد الكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ :  -  21  

20100برقم       25255253محمد امير جاد الكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ :  -  22  

20100برقم       25255253تضامن  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ :  فراج امير جادالكريم  شركة -  23  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

20100برقم       25255253فراج امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  للوفاة ، تاريخ :  -  24  

يع ة والتوقاحمد عبدالراضي امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدار -  25

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

وقيع احمد عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والت -  26

20100برقم       25255253مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

جتمعين او ريم  شركة تضامن  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع معبدالراضي امير جادالك -  27

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ع مجتمعين او عبدالراضي امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متخارج  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقي -  28

20100برقم       25255253تاريخ :  منفردين ،  

ن او محمد امير جاد الكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمعي -  29

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

معين او ثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمحمد امير جاد الكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثال -  30

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

ين او فراج امير جادالكريم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجتمع -  31

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

معين او فراج امير جادالكريم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ولالطراف الثالثة المتضامين حق االدارة والتوقيع مجت -  32

20100برقم       25255253منفردين ، تاريخ :   

33225   برقم    25255213سالم حسن عبد الله محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  33  

33225برقم       25255213نبيل صالح جابر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  34  

برقم       25255213محمد عبد العظيم أحمد عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  35

33225 

33225برقم       25255213يد محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : عادل احمد الس -  36  

برقم     25255213محمد عبد ربه عبد المحسن شاهيـن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  37

  33225  

برقم       25255213مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : سمير محمد عبادى امبارك  شركة مساهمة  عضو  -  38

33225 

برقم       25255213هشام محمد بهاء الدين العطار  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  39

33225 

برقم       25255213، تاريخ :  اشرف يحي االمير ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش -  40

33225 

برقم       25255213ايمن محمود ابراهيم عماره  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  41

33225 

25332برقم       25255213خالد محمد السيد موافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  42  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25255213عالء عبدالفتاح البطل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  43

33225برقم     

33225برقم       25255213هيثم سيد بدوي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  44  

33225برقم       25255213الم  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : ماهر محمد ابراهيم س -  45  

برقم       25255213سالم حسن عبد الله محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  46

33225 

برقم       25255213لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :   نبيل صالح جابر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  47

33225 

برقم     25255213محمد عبد العظيم أحمد عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  48

  33225  

33225برقم       25255213انونيه ، تاريخ : عادل احمد السيد محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه السن الق -  49  

    25255213محمد عبد ربه عبد المحسن شاهيـن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  50

33225برقم     

برقم       25255213 سمير محمد عبادى امبارك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ : -  51

33225 

برقم       25255213هشام محمد بهاء الدين العطار  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  52

33225 

  برقم     25255213اشرف يحي االمير ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  53

33225 

برقم       25255213ايمن محمود ابراهيم عماره  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  54

33225 

33225برقم       25255213خالد محمد السيد موافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  55  

    25255213لفتاح البطل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ : عالء عبدا -  56

33225برقم     

33225برقم       25255213هيثم سيد بدوي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ :  -  57  

33225برقم       25255213ة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه السن القانونيه ، تاريخ : ماهر محمد ابراهيم سالم  شرك -  58  

33225برقم       25255213سالم حسن عبد الله محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  59  

33225برقم       25255213نبيل صالح جابر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  60  

برقم       25255213محمد عبد العظيم أحمد عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  61

33225 

33225برقم       25255213شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : عادل احمد السيد محمد   -  62  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

برقم     25255213محمد عبد ربه عبد المحسن شاهيـن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  63

  33225  

برقم       25255213ة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : سمير محمد عبادى امبارك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  64

33225 

برقم       25255213هشام محمد بهاء الدين العطار  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  65

33225 

برقم       25255213: اشرف يحي االمير ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ  -  66

33225 

برقم       25255213ايمن محمود ابراهيم عماره  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  67

33225 

33225برقم       25255213خالد محمد السيد موافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  68  

    25255213عالء عبدالفتاح البطل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  69

33225برقم     

33225برقم       25255213هيثم سيد بدوي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  70  

33225برقم       25255213مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  ماهر محمد ابراهيم سالم  شركة -  71  

33225برقم       25255213سالم حسن عبد الله محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  72  

33225برقم       25255213معاش ، تاريخ : نبيل صالح جابر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن ال -  73  

برقم       25255213محمد عبد العظيم أحمد عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  74

33225 

33225برقم       25255213عادل احمد السيد محمد  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  75  

برقم     25255213محمد عبد ربه عبد المحسن شاهيـن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  76

  33225  

برقم       25255213سمير محمد عبادى امبارك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  77

33225 

برقم       25255213مد بهاء الدين العطار  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : هشام مح -  78

33225 

برقم       25255213اشرف يحي االمير ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  79

33225 

برقم       25255213مة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ : ايمن محمود ابراهيم عماره  شركة مساه -  80

33225 

33225برقم       25255213خالد محمد السيد موافى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  81  

    25255213ه سن المعاش ، تاريخ : عالء عبدالفتاح البطل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبلوغ -  82

33225برقم     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

33225برقم       25255213هيثم سيد بدوي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  83  

33225   برقم    25255213ماهر محمد ابراهيم سالم  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  لبلوغه سن المعاش ، تاريخ :  -  84  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

20100برقم       25255253فراج امير جادالكريم وشركاه  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ :  -  1  

20100برقم       25255253فراج امير جادالكريم وشركاه  توصية بسيطة  ثابت التاريخ توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2  

برقم       25255212اسامه احمد حسن علي عويس وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3

23514 

25540برقم       25255212ن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ : احمد محمود حسانين وشريكه  شركة تضام -  4  

25540برقم       25255212شركة المدينة المنورة  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ :  -  5  

برقم      25255212احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ :  -  6

 25540  

برقم      25255212احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ :  -  7

 25540  

25540برقم       25255212احمد محمود حسانين وشريكه  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ :  -  8  

ــــــــــــــــــــــ      

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

34010برقم       25255254، تاريخ :  1  2525/  12/ 15 -احمد طه صالح متولي  ج -  1  

34010برقم       25255254، تاريخ :  2  2520/  12/ 15 -احمد طه صالح متولي  ج -  2  

40052برقم       25255254، تاريخ :  1033  2520/ 54/ 24 -احمد محمد احمد محمد الشريف  ج -  3  

10001برقم       25255250، تاريخ :  1  2524/ 11/ 54 -عبدالقادر احمد محمد محجوب  ج -  4  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

35533برقم       25255253، تاريخ :  5  0251/ 52/ 54علي خليفه بربري حسنين  ج / -  5  

35533برقم       25255253، تاريخ :  1  2521/ 52/ 54علي خليفه بربري حسنين  ج / -  6  

20334برقم       25255253، تاريخ :  5  2524/ 12/ 13 -عبدالكريم عبدالجواد حسين  ج -  7  

30131برقم       25255253، تاريخ :  5  2510/ 52/ 52عبدالرحيم بسطاوي احمد عبدالرحيم  ج / -  8  

30131برقم       25255253، تاريخ :  1  2525/ 52/ 52عبدالرحيم بسطاوي احمد عبدالرحيم  ج / -  9  

30131برقم       25255253، تاريخ :  2  2520/ 52/ 52عبدالرحيم بسطاوي احمد عبدالرحيم  ج / -  10  

44444برقم       25255253، تاريخ :  5  2524/ 12/ 50 -د  جعصام الزين الراوي السي -  11  

33003برقم       25255253، تاريخ :  1000  2512/ 50/ 51احمد محمود سليم يس  ج / -  12  

33003برقم       25255253، تاريخ :  1004  2523/ 50/ 51احمد محمود سليم يس  ج / -  13  

24424برقم       25255253، تاريخ :  5  2520/ 53/ 24عبد الظاهر كمال محمد عبد الرحيم  ج / -  14  

40540برقم       25255253، تاريخ :  5  2520/ 54/ 54شعبان علي محمد عبادي  ج / -  15  

13330برقم       25255253، تاريخ :  1  2520/ 52/ 13فتحي غريب حسن محمد  ج / -  16  

13032برقم       25255253، تاريخ :  1042محمد احمد عبد الصمد     -  17  

13032برقم       25255253، تاريخ :  1043محمد احمد عبد الصمد     -  18  

13032برقم       25255253، تاريخ :  1044محمد احمد عبد الصمد     -  19  

13032برقم       53252552، تاريخ :  1040محمد احمد عبد الصمد     -  20  

13032برقم       25255253، تاريخ :  1040محمد احمد عبد الصمد     -  21  

14240برقم       25255215، تاريخ :  5  2515/ 12/ 21محمد حسن ابراهيم محمود  ج / -  22  

14240برقم       25255215، تاريخ :  1  2510/ 12/ 21محمد حسن ابراهيم محمود  ج / -  23  

14240برقم       25255215، تاريخ :  2  2525/ 12/ 21محمد حسن ابراهيم محمود  ج / -  24  

24232برقم       25255215، تاريخ :  1025نبيهه حسن احمد ابراهيم     -  25  

13320برقم       25255215، تاريخ :  1  2523/ 53/ 52سيد منصور احمد حسين مله  ج / -  26  

32034برقم       25255215، تاريخ :  1  2510/ 54/ 53 -لحليم محمد علي  جايمن عبدا -  27  

32034برقم       25255215، تاريخ :  2  2521/ 54/ 53 -ايمن عبدالحليم محمد علي  ج -  28  

14240برقم       25255215، تاريخ :  5  2515/ 53/ 24محمد حسن ابراهيم  ج / -  29  

14240برقم       25255215، تاريخ :  1  2510/ 53/ 24ج / محمد حسن ابراهيم  -  30  

14240برقم       25255215، تاريخ :  2  2525/ 53/ 24محمد حسن ابراهيم  ج / -  31  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

14240برقم       25255215، تاريخ :  3  2520/ 53/ 24محمد حسن ابراهيم  ج / -  32  

23434برقم       25255215، تاريخ :  1  2523/ 50/ 52احمد فتحي متولي عبد الكريم  ج / -  33  

24232برقم       25255215، تاريخ :  1024نبيهه حسن احمد ابراهيم     -  34  

24232برقم       25255215، تاريخ :  1043نبيهه حسن احمد ابراهيم     -  35  

43332قم   بر    25255215، تاريخ :  1022  2524-3-24محمد احمد حسن بخيت  ج/  -  36  

43332برقم       25255215، تاريخ :  1023  2524/ 54/ 24 -محمد احمد حسن بخيت  ج -  37  

40554برقم       25255211، تاريخ :  1  2520/ 53/ 22/ -هاني علي محمد حسين  ج -  38  

25043برقم       25255211، تاريخ :  1  2523/ 53/ 14 -نيفين حمدى محمد عبدالله  ج -  39  

33340برقم       25255211، تاريخ :  1  2523/ 52/ 52 -سامي رفعت منقريوس عبدالمسيح  ج -  40  

43013برقم       25255211، تاريخ :  1  2513/ 50/ 25 -دعاء منتصر امين نوبي  ج -  41  

43013برقم       25255211، تاريخ :  2  2524/ 50/ 25 -دعاء منتصر امين نوبي  ج -  42  

45303برقم       25255211، تاريخ :  1  2514/ 12/ 51 -محمد احمد محمد احمد عبدالحافظ  ج -  43  

45303برقم       25255211، تاريخ :  2  2522/ 12/ 51 -محمد احمد محمد احمد عبدالحافظ  ج -  44  

25322برقم       25255211، تاريخ :  1  2510/ 52/ 14جرجس عبدالمالك حكيم  ج  -  45  

25322برقم       25255211، تاريخ :  2  2525/ 52/ 14جرجس عبدالمالك حكيم  ج  -  46  

25322برقم       25255211، تاريخ :  3  2520/ 52/ 14جرجس عبدالمالك حكيم  ج  -  47  

42250برقم       25255211، تاريخ :  1  2523/  52/  50 -وسف احمد  جحسن محمد ي -  48  

24240برقم       25255211، تاريخ :  1  2520/ 52/ 24/ -حسن ابراهيم محمد عامر  ج -  49  

34543برقم       25255211، تاريخ :  1  2520/  52/  51 -محمد علي حسن محمد عشري  ج -  50  

10343برقم       25255211، تاريخ :  1  2523/  50/  15 -حسن  ج زينب مرسي محمد -  51  

43250برقم       25255211، تاريخ :  1  2523/ 52/ 20 -نيفين حمدى محمد عبدالله  ج -  52  

43351برقم       25255211، تاريخ :  1412رضا سيد احمد يونس     -  53  

34001برقم       25255211، تاريخ :  1  1425/ 52/ 23 -ناديه ميخائيل عطاالله  ج -  54  

34001برقم       25255211، تاريخ :  2  2513/ 52/ 23 -ناديه ميخائيل عطاالله  ج -  55  

34001برقم       25255211، تاريخ :  3  2523/ 52/ 23 -ناديه ميخائيل عطاالله  ج -  56  

34124برقم       25255212تاريخ : ،  1  2520/ 52/ 13/ -طاهر حماده محمد علي  ج -  57  

42130برقم       25255212، تاريخ :  1431  2512/ 52/ 54 -احمد كامل احمد احمد  ج -  58  
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42130برقم       25255212، تاريخ :  1432  2523/ 52/ 54 -احمد كامل احمد احمد  ج -  59  

22232برقم       25255212ريخ : ، تا 1  2554/ 11/ 54 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  60  

22232برقم       25255212، تاريخ :  2  2512/ 11/ 54 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  61  

22232برقم       25255212، تاريخ :  3  2514/ 11/ 54 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  62  

22232برقم       25255212تاريخ : ،  4  2522/ 11/ 54 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  63  

24203برقم       25255212، تاريخ :  1  2520 50/ 50/ -محمد علي حسن محمد حمزه  ج -  64  

22232برقم       25255212، تاريخ :  1  2512/ 50/ 11 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  65  

22232برقم       25255212تاريخ : ،  2  2514/ 11/ 54 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  66  

22232برقم       25255212، تاريخ :  3  2522/ 50/ 11 -محمود يوسف محمود ابراهيم  ج -  67  

33244برقم       25255213، تاريخ :  5  2514/ 53/ 24جرجس فاروق فؤاد جرجس  ج / -  68  

33244برقم       25255213: ، تاريخ  1  2522/ 53/ 24جرجس فاروق فؤاد جرجس  ج / -  69  

23210برقم       25255213، تاريخ :  1404  2512/ 50/ 54جرجس انور حبيب سيفين  ج / -  70  

23210برقم       25255213، تاريخ :  1400  2523/ 50/ 54جرجس انور حبيب سيفين  ج / -  71  

25444برقم       25255213، تاريخ :  1  2511/ 52/ 20سيده محمد احمد محمود  ج / -  72  

25444برقم       25255213، تاريخ :  2  2510/ 52/ 20سيده محمد احمد محمود  ج / -  73  

25444برقم       25255213، تاريخ :  3  2521/ 52/ 20سيده محمد احمد محمود  ج / -  74  

3215برقم       25255213، تاريخ :  1  2520/ 50/ 13 -الدين عبداللطيف متولي علي  ج صالح -  75  

24421برقم       25255213، تاريخ :  1402جمال الدين عبد الحميد محمد     -  76  

24421برقم       25255213، تاريخ :  1403جمال الدين عبد الحميد محمد     -  77  

23330برقم       25255213، تاريخ :  1444  2552/ 53/ 50 -كري  جعلي محمد مكاوي عس -  78  

23330برقم       25255213، تاريخ :  1442  2513/ 53/ 50 -علي محمد مكاوي عسكري  ج -  79  

23330برقم       25255213، تاريخ :  1443  2512/ 53/ 50 -علي محمد مكاوي عسكري  ج -  80  

23330برقم       25255213، تاريخ :  1405  2523/ 53/ 50 -ري  جعلي محمد مكاوي عسك -  81  

13143برقم       25255213، تاريخ :  1  2513/ 50/ 31محمد غريب حسن محمد  ج / -  82  

13143برقم       25255213، تاريخ :  2  2524/ 50/ 31محمد غريب حسن محمد  ج / -  83  

34200برقم       25255210، تاريخ :  5  2523/ 52/ 10ناصر محمد عبدالجابر جهالن  ج  -  84  

20530برقم       25255210، تاريخ :  1  2514/ 51/ 20محمد اسماعيل محرم  ج / -  85  
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20530برقم       25255210، تاريخ :  1441  2513/ 51/ 20محمد اسماعيل محرم  ج / -  86  

20530برقم       25255210، تاريخ :  4214  2524/ 51/ 20محمد اسماعيل محرم  ج / -  87  

35325برقم       25255210، تاريخ :  5عايده كامل محمد عبدالمجيد     -  88  

35325برقم       25255210، تاريخ :  1عايده كامل محمد عبدالمجيد     -  89  

35325برقم       25255210، تاريخ :  2عايده كامل محمد عبدالمجيد     -  90  

40214برقم       25255210، تاريخ :  5  2520/ 50/ 10محارب عياد عطية عبدالمسيح  ج / -  91  

40451برقم       25255210، تاريخ :  5  2521/ 53/ 23احمد علي حسين عبدالرحيم  ج / -  92  

43333برقم       25255210، تاريخ :  1  2524/ 54/ 50محمد عبد الله علي طه  ج / -  93  

40230برقم       25255210، تاريخ :  1  2520/ 50/ 31مجدي خليل احمد موسي  ج / -  94  

32221برقم       25255210، تاريخ :  1  2521/ 52/ 50عوني خلف موسي حنين  ج / -  95  

23441برقم       25255214، تاريخ :  1444محمود عبدالعزيز محمود حسن     -  96  

23441برقم       25255214، تاريخ :  1442مود حسن    محمود عبدالعزيز مح -  97  

23441برقم       25255214، تاريخ :  1443محمود عبدالعزيز محمود حسن     -  98  

44432برقم       25255214، تاريخ :  1422  2524/ 12/ 14 -عبدالفراج شحات زيدان يوسف  ج -  99  

43450برقم       25255214 ، تاريخ : 1محمد حسني سيد محمد     -  100  

40403برقم       25255214، تاريخ :  1  2520/  54/  50حسام محمد عبدالعاطي عبدالحكيم  ج / -  101  

43200برقم       25255212، تاريخ :  1434  2522/ 11/ 20/ -حسانى على احمد عبدالماجد  ج -  102  

41420برقم       25255212، تاريخ :  1435  2523/ 53/ 52/ -حمدي مصطفي احمد محمد  ج -  103  

44325برقم       25255212، تاريخ :  1431  2521/ 11/ 51/ -مالك حلمي اسطفانوس ونس  ج -  104  

51320برقم       25255212، تاريخ :  1432  2524/ 54/53/ -صالح سليمان محمد  ج -  105  

45052برقم       25255212، تاريخ :  1212عبده بدري ابوزيد محمود     -  106  

45052برقم       25255212، تاريخ :  1213عبده بدري ابوزيد محمود     -  107  

22250برقم       25255212، تاريخ :  1433  2520/ 52/ 11/ -ايمن الطيب محمد حسانين  ج -  108  

20052برقم       25255212، تاريخ :  1254له عكاشه احمد    محمود عبد ال -  109  

20052برقم       25255212، تاريخ :  1252محمود عبد الله عكاشه احمد     -  110  

20052برقم       25255212، تاريخ :  1253محمود عبد الله عكاشه احمد     -  111  

20052برقم       25255212خ : ، تاري 1215محمود عبد الله عكاشه احمد     -  112  
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40453برقم       25255212، تاريخ :  1  2521/ 53/ 23/ -احمد عبده حسن ابراهيم  ج -  113  

22013برقم       25255212، تاريخ :  1424  2515/ 15/ 14/ -ناجي سعد علي عامر  ج -  114  

22013برقم       25255212 ، تاريخ : 1422  2510/ 15/ 14/ -ناجي سعد علي عامر  ج -  115  

22013برقم       25255212، تاريخ :  1423  2525/ 15/ 14/ -ناجي سعد علي عامر  ج -  116  

34404برقم       25255213، تاريخ :  1225  2521/ 51/ 10/ -عبدالفتاح سالم محمد عبدالباري  ج -  117  

13053برقم       25255213، تاريخ :  1220  2524/ 15/ 31/ -خالد عبدالعاطي ايوب  ج -  118  

44042برقم       25255213، تاريخ :  1221  2520/ 51/ 23/ -احمد هيثم محمد احمد محمد  ج -  119  

24434برقم       25255213، تاريخ :  1212  2520/ 50/ 13عبدالناصر محمد محمود  ج / -  120  

40055برقم       25255213، تاريخ :  1224  2520/ 54/ 13طاهر السيد محمد عبدالجواد  ج / -  121  

20432برقم       25255213، تاريخ :  1222جميل لمعي مكاري     -  122  

20432برقم       25255213، تاريخ :  1223جميل لمعي مكاري     -  123  

20432برقم       25255213، تاريخ :  1235جميل لمعي مكاري     -  124  

44302برقم       25255213، تاريخ :  1222  2525/ 53/ 21 -د محمود احمد قناوي  جمحم -  125  

44302برقم       25255213، تاريخ :  1223  2520/ 53/ 21 -محمد محمود احمد قناوي  ج -  126  

31323برقم       25255223، تاريخ :  1241  2524/ 54/ 50ميالد ميخائيل الشايب ميخائيل  ج / -  127  

33321برقم       25255223، تاريخ :  1232  2523/ 52/ 10نبيل عبدالفتاح بيومي  ج / -  128  

33321برقم       25255223، تاريخ :  1245  2521/ 53/ 20نبيل عبدالفتاح بيومي حماد  ج / -  129  

20525برقم       25255223، تاريخ :  1201  2524 51/ 20فاطمه ابو بكر محمود مرسي  ج / -  130  

33321برقم       25255223، تاريخ :  1233  2521/ 50/ 14نبيل عبدالفتاح بيومي حماد  ج / -  131  

34244برقم       25255223، تاريخ :  1230  2510/ 53/ 11ناجح عبدالرحيم جمال سليمان  ج / -  132  

34244برقم       25255223، تاريخ :  1230  2525/ 53/ 11ناجح عبدالرحيم جمال سليمان  ج / -  133  

34244برقم       25255223، تاريخ :  1234  2520/ 53/ 11ناجح عبدالرحيم جمال سليمان  ج / -  134  

24030برقم       25255223، تاريخ :  1231  2520/ 54/ 21/ -زين العابدين محمد احمد اسماعيل  ج -  135  

13233برقم       25255223، تاريخ :  1242  2524/ 52/ 24ميالد ميخائيل الشايب ميخائيل  ج / -  136  

42002برقم       25255223، تاريخ :  1  2520/ 54/ 20عبد السالم محمد عبد الجليل محمود  ج / -  137  

43322برقم       25255224، تاريخ :  1201  2522/ 12/ 12 -ج محمد حسن جمعه محمد  -  138  

12552برقم       25255224، تاريخ :  1242  2521/ 15/ 21محمود احمد عبدالرحيم  ج  -  139  
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40345برقم       25255224، تاريخ :  1203  2525/ 50/ 12 -محمد سيد يوسف عبدالكريم  ج -  140  

40345برقم       25255224، تاريخ :  1200  2520/ 50/ 12 -الكريم  جمحمد سيد يوسف عبد -  141  

44021برقم       25255224، تاريخ :  1202  2525/ 51/ 20 -عماد زغلول معروف دياب  ج -  142  

44021برقم       25255224، تاريخ :  1203  2520/ 51/ 20 -عماد زغلول معروف دياب  ج -  143  

35020برقم       25255224، تاريخ :  1200  2511/ 15/ 22 -حمد خليل  جحسن محمد ا -  144  

35020برقم       25255224، تاريخ :  1200  2510/ 15/ 22 -حسن محمد احمد خليل  ج -  145  

35020برقم       25255224، تاريخ :  1204  2521/ 15/ 22 -حسن محمد احمد خليل  ج -  146  

12552برقم       25255224، تاريخ :  1243  2520/ 52/ 10الرحيم  ج محمود احمد عبد -  147  

12552برقم       25255224، تاريخ :  1244  2522/ 52/ 53محمود احمد عبدالرحيم  ج  -  148  

22142برقم       25255224، تاريخ :  1244  2520/ 52/ 50 -بدر الدين طه علي احمد  ج -  149  

13032برقم       25255224، تاريخ :  1205  2524/ 54/ 24 -مود بدران  جمحمود محمد مح -  150  

43544برقم       25255224، تاريخ :  1  2513/ 52/ 53 -عبدالجواد بدري جودالله سعيد  ج -  151  

43544برقم       25255224، تاريخ :  2  2524/ 52/ 53 -عبدالجواد بدري جودالله سعيد  ج -  152  

31154برقم       25255224، تاريخ :  1204  2514/ 1/ 25/ -صام الدين محمد السيد عبد الحليم  جع -  153  

31154برقم       25255224، تاريخ :  1202  2522/ 1/ 25/ -عصام الدين محمد السيد عبد الحليم  ج -  154  

44221برقم       25522425، تاريخ :  1204  2520/ 52/ 23 -محمد عبدالمولي عطيه قناوي  ج -  155  

30125برقم       25255220، تاريخ :  1220  2510/ 52/ 52 -مني احمد ابوالحسن  ج -  156  

30125برقم       25255220، تاريخ :  1220  2525/ 52/ 52 -مني احمد ابوالحسن  ج -  157  

30125برقم       25255220، تاريخ :  1224  2520/ 52/ 52 -مني احمد ابوالحسن  ج -  158  

10212برقم       25255220، تاريخ :  1224  2520/ 52/ 25 -عبدالعظيم محمد ابراهيم  ج -  159  

40425برقم       25255220، تاريخ :  1234  2521/ 50/ 12 -ادهم غالب محمد ابراهيم  ج -  160  

34304برقم       25255220، تاريخ :  1221  2524/ 50/ 53 -رافت سعد سعيد سعد  ج -  161  

22530برقم       25255220، تاريخ :  1235احمد عبدالسالم محمود محمد     -  162  

22530برقم       25255220، تاريخ :  1231احمد عبدالسالم محمود محمد     -  163  

22530برقم       25255220، تاريخ :  1232محمود محمد     احمد عبدالسالم -  164  

22530برقم       25255220، تاريخ :  1233احمد عبدالسالم محمود محمد     -  165  

23045برقم       25255220، تاريخ :  1313  2523/ 50/ 11/ -محمد مصطفي ابو الحسن ابو زيد  ج -  166  
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13242برقم       25255220، تاريخ :  1230  2513/ 12/ 20/ -مد  جفايزه احمد عبدالحكيم مح -  167  

13242برقم       25255220، تاريخ :  1234  2524/ 12/ 20/ -فايزه احمد عبدالحكيم محمد  ج -  168  

23045برقم       25255220، تاريخ :  1312  2523/ 50/ 54/ -محمد مصطفي ابو الحسن ابو زيد  ج -  169  

32205برقم       25255220، تاريخ :  1352  2512/ 54/ 35/ -بالل مصطفي فرغلي محمود  ج -  170  

32205برقم       25255220، تاريخ :  1353  2514/ 54/ 35/ -بالل مصطفي فرغلي محمود  ج -  171  

20532برقم       25255220، تاريخ :  1354  2522/ 54/ 35/ -بالل مصطفي فرغلي محمود  ج -  172  

34344برقم       25255220، تاريخ :  1232  2514/ 54/ 20/ -فتحي وردخان هرمينا قالده  ج -  173  

34344برقم       25255220، تاريخ :  1233  2513/ 54/ 20/-فتحي وردخان هرمينا قالده  ج -  174  

34344برقم       22025255، تاريخ :  1355  2524/ 54/ 20/ -فتحي وردخان هرمينا قالده  ج -  175  

44030برقم       25255220، تاريخ :  1314  2520/ 51/ 53 -ايمن مراد عزيز عبدالله  ج -  176  

43001برقم       25255220، تاريخ :  1351  2523/ 51/ 23/ -سعدالدين احمد محمود سليمان  ج -  177  

44420برقم       25255220، تاريخ :  1  2521/ 12/ 50/ -اشرف عبدالرازق حسين عابدين  ج -  178  

12511برقم       25255224، تاريخ :  1331  2550/ 51/ 10نشات محمد احمد سليمان  ج / -  179  

12511برقم       25255224، تاريخ :  1332  2511/ 51/ 10نشات محمد احمد سليمان  ج / -  180  

12511برقم       25255224، تاريخ :  1333  2510/ 51/ 10نشات محمد احمد سليمان  ج / -  181  

12511برقم       25255224، تاريخ :  1334  2521/ 51/ 10نشات محمد احمد سليمان  ج / -  182  

20355برقم       25255224، تاريخ :  1322  2524/ 50/ 13اصولي احمد علي محمد  ج / -  183  

30423برقم       25255224، تاريخ :  1323  2525/ 15/ 10/ -محمد عاصم ركابي علي عبدالرحمن  ج -  184  

44205برقم       25255224، تاريخ :  1323  2520/ 53/ 52/ -حاتم راشد صالح ابو النور  ج -  185  

33520برقم       25255224، تاريخ :  1325  2513/ 52/ 35/ -احمد موسي علي ابوالحسن  ج -  186  

33520برقم       25255224، تاريخ :  1321  2512/ 52/  35/ -الحسن  جاحمد موسي علي ابو -  187  

33520برقم       25255224، تاريخ :  1322  2523/ 52/ 35/ -احمد موسي علي ابوالحسن  ج -  188  

20434برقم       25255224، تاريخ :  1334  2553/ 15/ 52/ -حمدي محمد شعبان احمد  ج -  189  

20434برقم       25255224، تاريخ :  1332  2514/ 15/  51/ -حمدي محمد شعبان احمد  ج -  190  

20434برقم       25255224، تاريخ :  1333  2513/ 15/ 51/ -حمدي محمد شعبان احمد  ج -  191  

20434برقم       25255224، تاريخ :  1345  2524/ 15/ 51/ -حمدي محمد شعبان احمد  ج -  192  

33520برقم       25255224، تاريخ :  1314  2513/ 51/ 20/ -احمد موسي علي ابوالحسن  ج -  193  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

33520برقم       25255224، تاريخ :  1312  2512 51/ 20/ -احمد موسي علي ابوالحسن  ج -  194  

33520برقم       25255224، تاريخ :  1313  2523/ 51/ 20/ -احمد موسي علي ابوالحسن  ج -  195  

20051برقم       25255224، تاريخ :  1324  2553/ 15/ 15 -طلعت عبد المجيد علي احمد  ج -  196  

20051برقم       25255224، تاريخ :  1320  2514/ 15/ 15 -طلعت عبد المجيد علي احمد  ج -  197  

20051برقم       25255224يخ : ، تار 1320  2513/ 15/ 53 -طلعت عبد المجيد علي احمد  ج -  198  

20051برقم       25255224، تاريخ :  1324  2524/ 15/ 15 -طلعت عبد المجيد علي احمد  ج -  199  

20542برقم       25255235، تاريخ :  1342  2524/ 51/ 11اسامه احمد عثمان  ج/  -  200  

33033برقم       35252552، تاريخ :  1344عطيات عبدالله محمد حسن     -  201  

33033برقم       25255235، تاريخ :  1340عطيات عبدالله محمد حسن     -  202  

33033برقم       25255235، تاريخ :  1340عطيات عبدالله محمد حسن     -  203  

20542برقم       25255235، تاريخ :  1344  2524/ 51/ 11/ -اسامه احمد عثمان  ج -  204  

40233برقم       25255231، تاريخ :  1300  2525/ 11/ 0/ -حمد صالح قرباوي معوض  جم -  205  

44402برقم       25255231، تاريخ :  1300  2524/ 12/ 52 -محمد سيد احمد السمان  ج -  206  

43004برقم       25255231، تاريخ :  1302  2513/ 50/ 35/ -احمد امين صغير رفاعى  ج -  207  

43004برقم       25255231، تاريخ :  1303  2524/ 50/ 35/ -احمد امين صغير رفاعى  ج -  208  

40422برقم       25255231، تاريخ :  1304هويدا عبدالله عبدالقادر عبدالله     -  209  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

25522برقم       25255253، تاريخ :  1  2520/ 53/ 24ن عبدالعزيز جمعه وشركاه  ج /محمد عز الدي -  1  

20100برقم       25255253، تاريخ :  5  2524/ 54/52 -فراج امير جادالكريم وشركاه  ج -  2  

20100برقم       25255253، تاريخ :  5  2524/ 54/52 -فراج امير جادالكريم وشركاه  ج -  3  

24040برقم       25255211، تاريخ :  1  2520/  54/  14 -رجاء فهمي مدني وشريكها  ج -  4  

23514برقم       25255211، تاريخ :  1450  2514/ 12/ 10 -اسامه احمد حسن علي عويس وشريكه  ج -  5  

23514برقم       25255212، تاريخ :  2  2522/ 12/ 10 -اسامه احمد حسن علي عويس وشريكه  ج -  6  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1  2513/ 53/ 35/ -احمد محمود حسانين وشريكه  ج -  7  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1  2513/ 53/ 35/ -شركة المدينة المنورة  ج -  8  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

25540برقم       25255212ريخ : ، تا 1  2513/ 53/ 35/ -احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  ج -  9  

25540برقم       25255212، تاريخ :  2  2524/ 53/ 35/ -احمد محمود حسانين وشريكه  ج -  10  

25540برقم       25255212، تاريخ :  2  2524/ 53/ 35/ -شركة المدينة المنورة  ج -  11  

25540برقم       25255212، تاريخ :  2  2524/ 53/ 35/ -احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  ج -  12  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1255  2510/ 54/ 15/ -احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  ج -  13  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1255  2510/ 54/ 15/ -احمد محمود حسانين وشريكه  ج -  14  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1251  2525/ 15/54احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  ج/  -  15  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1251  2525/ 15/54احمد محمود حسانين وشريكه  ج/  -  16  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1252  2520/ 54/ 15/ -احمد محمود حسانين وعبدالقادر محمد عبدالقادر  ج -  17  

25540برقم       25255212، تاريخ :  1252  2520/ 54/ 15/ -احمد محمود حسانين وشريكه  ج -  18  

30423برقم       25255223، تاريخ :  1232  2524/ 15/ 23/ -احمد فراج عمر وشركاه  ج -  19  

3433برقم       25255235، تاريخ :  1301  2520/ 4/ 51 /-اسماعيل محمد النخيلي وشركاه  ج -  20  

برقم       25255235، تاريخ :  1301  2520/ 4/ 51/ -ورثة اسماعيل محمد النخيلي وورثة حسن عبدالراضي محمد  ج -  21

3433 

3343برقم       25255235، تاريخ :  1301  2520/ 4/ 51/ -اسماعيل محمد النخيلي وشركاه  ج -  22  

برقم       25255235، تاريخ :  1301  2520/ 4/ 51/ -ورثة اسماعيل محمد النخيلي وورثة حسن عبدالراضي محمد  ج -  23

3433 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــ      

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


