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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   قيود أفراد  

ــــــــــــــــــــــ      

 

عن منظفات ، بجهة :  0055برقم  25255224، قيد فى  055550555احمد محمد متولى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 القصر القرية االسالميه ملك محمد متولى محمد

عن اصالح مالبس ،  0054 برقم 25255212، قيد فى  255550555دعاء محمد عمر ابيض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بجهة : المعصرة ملك سامح احمد حسين

عن توزيع سجائر  0052برقم  25255223، قيد فى  055550555محمد عبدالعال محمود خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ، بجهة : موط ش محطه الكهرباء ملك محمود عبدالعال محمود

عن صيدليه ،  0005برقم  25255250، قيد فى  1055550555ر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالرؤف احمد محمود  ، تاج -  4

 بجهة : موط بملكه

عن ورشه غسيل  4055برقم  25255255، قيد فى  1055550555عبدالله احمد احمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 وتشحيم وزيوت سيارات ، بجهة : القصر بملكه

عن ورشه غسيل  4055برقم  25255255، قيد فى  1055550555سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالله احمد احمد -  6

بنشاط عطور وهدايا وخردوات بعنوان القصر بملك رياض محمد  4055وتشحيم وزيوت سيارات ، بجهة : القيد الرئيسي مقيد برقم 

 احمد موسي

عن محجر رمل ، بجهة  0025برقم  25255250، قيد فى  015550555محمد عماد محمد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

الشيخ مبروك ملك مركز الداخله-: موط  

عن بيع خضروات  0055برقم  25255223، قيد فى  055550555حسين حمدى شاذلى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 وفاكهه ، بجهة : غرب الموهوب ملك محمد ابراهيم رفاعى احمد

عن مغسله مالبس ،  0020برقم  25255211، قيد فى  455550555احمد كامل عبدالعزيز حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بجهة : موط شارع قرض مبارك ملك عبدالباعث سيد عوض

، بجهة عن منظفات  0025برقم  25255211، قيد فى  055550555كوثر سيد عمار طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 : بالط ملك عبدالناصر محمد كامل

عن بقالة  0050برقم  25255223، قيد فى  055550555محمود عبد العال محمود خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بالقطاعى ، بجهة : موط ش محطة الكهرباء ملك محمد عبد العال محمود خليل

عن بيع مبيدات  0051برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبدالعزيز احمد محمد صقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ومخصبات زراعيه ، بجهة : الفرافرة ملك جمعيه تنميه المجتمع بابوالهول

عن مكتبه فيما عدا  3122قم بر 25255215، قيد فى  055550555محمود كامل شرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تصوير المستندات ، بجهة : موط تقسيم المهندسين ملك عبدالباسط عكاشه سليمان

عن مكتبه فيما عدا  3122برقم  25255215، قيد فى  055550555محمود كامل شرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

بنشاط مغسله وكى بالبخار بالعنوان موط حى  2550/52/25بتاريخ  2312تصوير المستندات ، بجهة : القيد الرئيسى مقيد برقم 

 الجناين ملك عزيزة مهدى دياب

عن  0052برقم  25255231، قيد فى  1555550555ابو زيد عبد الحميد ابو زيد فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مزرعة دواجن ، بجهة : الهنداو عين رزق بملكه
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن عالفه  0000برقم  25255254، قيد فى  055550555حمد عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى محمود م -  16

 وعطارة وتقاوى زراعيه ، بجهة : موط ش خاتم المرسلين ملك جبريل مهدى جبريل

عن عطارة  5200برقم  25255235، قيد فى  455550555محمد عبدالحميد ابو الحسن رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 وعالفه ، بجهة : موط قرض االوقاف ملك محمد ابوبكر محمد ابوبكر

عن عنبر فراخ  0002برقم  25255250، قيد فى  1055550555فوزيه جبالى عيسى عشم الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 تسمين وبيع ، بجهة : موط عين الديب ملك احمد سيد محمد ابراهيم

عن عالفه ، بجهة :  0050برقم  25255235، قيد فى  055550555ارك عيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عطافي مب -  19

 الفرافرة ملك المراقبه العامه للتنميه والتعاونيات

عن اكسسوار  0021برقم  25255250، قيد فى  455550555محمد محمود عبدالرسول حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

ل ، بجهة : الراشدة ملك محمد صفى الدين طاهرمحمو  

عن مالبس جاهزة ،  0052برقم  25255212، قيد فى  055550555نجاح احمد خليفه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بجهة : موط امام المحكمه القديمه ملك حسين عبدالرحمن محمد

عن بقاله وخردوات ،  0054برقم  25255235، قيد فى  1555550555،  احمد حمام احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  22

 بجهة : القصر ملك محمد صالح عبدالعزيز

عن  0022برقم  25255211، قيد فى  055550555هانى عبدالحكيم محمد ابراهيم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ه عطيه حسن عطيهاكسسوار سيارات ، بجهة : الفرافرة الكفاح ملك عوض الل  

عن مقاوالت عامه  0020برقم  25255215، قيد فى  1555550555نظير فهمى جاد سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ومبانى ، بجهة : موط ش السنترال القديم ملك بلبل فهمى جاد

عن ثالجه حفظ  0455برقم  25521325، قيد فى  1555550555حازم واصف زوام عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 خضر وفاكهه ، بجهة : الموشيه عين قمر قديم بملكه

عن ثالجه حفظ  0455برقم  25255213، قيد فى  1555550555حازم واصف زوام عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

بقاله بالعنوان الموشيه بملكه بنشاط 2525/51/25بتاريخ  0455خضر وفاكهه ، بجهة : القيد الرئيسى مقيد برقم   

عن مكتبة و  0053برقم  25255235، قيد فى  055550555يامنة  سيد عبد الهادىي سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 خردوات ، بجهة : اسمنت ملك عبد العظيم السيد عبد العظيم

عن مصنع فرز  0000برقم  25255250، قيد فى  555.355555عطيات عبدالمنعم سيد تميم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 وتجهيز وتعبئه البلح ، بجهة : موط المنطقه الصناعيه بملكها

عن مقاوالت  2424برقم  25255223، قيد فى  2555550555امير كمال الدين محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

الدين محمد محمد عامة و حفر ابار ، بجهة : القصر الداخلة ملك كمال  

عن مقاوالت  2424برقم  25255223، قيد فى  2555550555امير كمال الدين محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

بالعنوان القصر ملك سعد مبارز بخيت بنشاط خردوات و هدايا 2424عامة و حفر ابار ، بجهة : القيد الرئيسى مقيد برقم   

عن مالبس  0020برقم  25255215، قيد فى  055550555اسم مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالفتاح ق -  31

 جاهزة ، بجهة : الفرافرة الكفاح قريه عثمان ابن عفان ملك السيد جمعه عبدالخالق

دمات عن خ 0024برقم  25255215، قيد فى  1555550555مصطفى محمد رفاعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

موط تقسيم  الكترونيه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص االزمه ، بجهة :

 الحميات ملك احمد محمد يمانى
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بيع خضروات  0023برقم  25255255، قيد فى  055550555مدحت لطفى على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ة ، بجهة : الراشدة ملك محمد صفى الدين طاهروفاكه  

عن اكسسوار محمول  0055برقم  25255211، قيد فى  015550555محمد عمر سيف جالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ودش ، بجهة : المعصرة ملك محمد احمد محمد مصطفى

عن بيع زجاج  0022برقم  25255215، قيد فى  055505555مروه عبدالرسول حسن مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 سيارات ، بجهة : موط ش الثورة الخضراء ملك جمال حامد سيد

عن اعالف ،  0050برقم  25255235، قيد فى  055550555سامى ماهر عبدالجواد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بجهة : الفرافره ملك ماهر عبدالجواد محمد

عن تعبئه  0050برقم  25255231، قيد فى  055550555احمد فؤاد عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد -  37

 ونغليف مواد غذائيه ، بجهة : الفرافرة ملك ربيعى رجب احمد محمد

فه ، بجهة : عن عال 0053برقم  25255212، قيد فى  255550555فايزه احمد حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 المعصرة ملك سامح احمد حسين

عن مكتب مقاوالت  0050برقم  25255212، قيد فى  0555550555اشرف سيد علي سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عامه ، بجهة : الموشيه ملك يوسف سيد علي سيد

عن قطع غيار  0050برقم  25255210قيد فى ،  1555550555رمضان احمد سيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 دراجات ناريه ، بجهة : غرب الموهوب ملك الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه

عن مالبس  0051برقم  25255235، قيد فى  455550555ايمن رمضان زوام عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 جاهزة ، بجهة : الموشيه ملك وليد رمضان احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

جل التجارى أفرادتعديالت الس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    0322احمد كمال محمد حسين ابوالحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 السجل  تم شطب القيد
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل  صدر    25255215، وفى تاريخ    3002ريم ابراهيم محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : م   - 2

 له امر محو العتزال التجارة

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    0240صباح منصور حسن عبد الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

حو العتزال التجارةصدر له امر م  

تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تاريخ    0451حسن فالح عبدالحافظ عبدالنبي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

محو العتزال التجارة   

السجل  تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    0215فتحيه حموده مبارز صقر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 صدر له امر محو العتزال التجارة

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    0321امل فؤاد محمدين عبد الرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

تم شطب القيد اللغاء المحل الرئيسى   

تم محو/شطب السجل  تم    25255220وفى تاريخ ،    3202اسماء مبروك محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 شطب القيد

تم محو/شطب السجل  صدر له    25255235، وفى تاريخ    1352عائشه محمد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 امر محو العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25255231وفى تاريخ ،    0240عادل محمد محمد مبارز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 شطب القيد

تم محو/شطب السجل  صدر    25255231، وفى تاريخ    0205فاطمه وافى زوام امام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 له امر محو العتزال التجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   522ساميه وصفى عبدالمسيح جورجيوس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

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

تم تعديل رأس المال ,   25255250 وفي تاريخ ،  0021صابر عبدالمنعم عبدالرحمن عامر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

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

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   0020توفيق كمال خلف الله عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   0013طه نورالدين موسى سنوسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   0310سماح انور اسماعيل ادريس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   0220وفاء ابوزيد بخيت ابوزيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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ل رأس المال , وصف تم تعدي  25255212وفي تاريخ ،   0042هانى محمد يونس مدنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255213وفي تاريخ ،   0003احمد سيد منصور سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  455550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255210وفي تاريخ ،   3120د حسين سويفي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عزيزه احم -  9

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ال , وصف تم تعديل رأس الم  25255212وفي تاريخ ،   0425امير جوده عبدالمسيح ناروز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   3155محمد علي محمد عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   0022ن مسعود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم مروه عبدالرسول حس -  12

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

ف تم تعديل رأس المال , وص  25255223وفي تاريخ ،   0403هناء على احمد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   3055يسرى محمد محمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   0525تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  محمد خولى محمد خولى  -  15

جنيه  4555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   0122مصطفى سيد محمد منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   التأشير:   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   0050سعاد ايوب سيد ايوب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   0300سبق قيده برقم محمد سيد محمد مبارز  تاجر فرد ،،  -  18

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   2042حميده عيد عبدالسالم هواري  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  105550555رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل    

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  0000هانى محمود محمد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

جبريل مهدى جبريل الـتأشير:   ، موط ش خاتم المرسلين ملك  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  522ساميه وصفى عبدالمسيح جورجيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى غرب الموهوب ملك عبدالله احمد ابراهيم ضحاوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  0000برقم     عطيات عبدالمنعم سيد تميم ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  3

 الـتأشير:   ، موط المنطقه الصناعيه بملكها

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  0002فوزيه جبالى عيسى عشم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

اهيمالـتأشير:   ، موط عين الديب ملك احمد سيد محمد ابر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  0322احمد كمال محمد حسين ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

اذليالـتأشير:   ، شطب المحل الرئيسى االخر بنشاط مالبس جاهزة بالعنوان موط شارع العاشر من رمضان ملك سعيد حسن ش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  0021، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد محمود عبدالرسول حنفى -  6

 الـتأشير:   ، الراشدة ملك محمد صفى الدين طاهر

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255250وفي تاريخ  2132جمال سيد شاذلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

لفرافرة اللواء صبيح بملكهتعديل العنوان الي ا   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255250وفي تاريخ  0025محمد عماد محمد مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

الشيخ مبروك ملك مركز الداخله-، موط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  0005محمد عبدالرؤف احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

  الـتأشير:   ، موط بملكه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255255وفي تاريخ  4055عبدالله احمد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

صر بملكه، الق     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255255وفي تاريخ  4055عبدالله احمد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

بنشاط عطور وهدايا وخردوات بعنوان القصر بملك رياض محمد احمد موسي 4055، القيد الرئيسي مقيد برقم      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255255وفي تاريخ  4055اجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الله احمد احمد سيد ، ت -  12

، افتتاح محل رئيسي اخر بنشاط ورشه غسيل وتشحيم وزيوت سيارات بعنوان القصر بملكه    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255255وفي تاريخ  0023مدحت لطفى على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

 الـتأشير:   ، الراشدة ملك محمد صفى الدين طاهر

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  0022مروه عبدالرسول حسن مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 الـتأشير:   ، موط ش الثورة الخضراء ملك جمال حامد سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  0020اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبدالفتاح قاسم مصباح ، ت -  15

 الـتأشير:   ، الفرافرة الكفاح قريه عثمان ابن عفان ملك السيد جمعه عبدالخالق

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  0024مصطفى محمد رفاعى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 الـتأشير:   ، موط تقسيم الحميات ملك احمد محمد يمانى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255215وفي تاريخ  0020نظير فهمى جاد سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

، موط ش السنترال القديم ملك بلبل فهمى جاد    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  0022فرد ،  سبق قيده برقم     هانى عبدالحكيم محمد ابراهيم منصور ، تاجر -  18

 وصف الـتأشير:   ، الفرافرة الكفاح ملك عوض الله عطيه حسن عطيه
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تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255211وفي تاريخ  0055محمد عمر سيف جالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

محمد احمد محمد مصطفى ، المعصرة ملك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  0020احمد كامل عبدالعزيز حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

 الـتأشير:   ، موط شارع قرض مبارك ملك عبدالباعث سيد عوض

تم تعديل العنوان , وصف  25255211يخ وفي تار 0025كوثر سيد عمار طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

  الـتأشير:   ، بالط ملك عبدالناصر محمد كامل

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  0051عبدالعزيز احمد محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

 الـتأشير:   ، الفرافرة ملك جمعيه تنميه المجتمع بابوالهول

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2202متولي محمد طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عائشه  -  23

 الـتأشير:   ، تم فسخ عقد الشركه وحلها

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  0054دعاء محمد عمر ابيض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

رة ملك سامح احمد حسين، المعص    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  0053فايزه احمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

، المعصرة ملك سامح احمد حسين    

يل العنوان , وصف الـتأشير: تم تعد 25255212وفي تاريخ  0052نجاح احمد خليفه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

، موط امام المحكمه القديمه ملك حسين عبدالرحمن محمد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  0455حازم واصف زوام عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 الـتأشير:   ، الموشيه عين قمر قديم بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  0455، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حازم واصف زوام عبدالله -  28

بنشاط بقاله بالعنوان الموشيه بملكه 2525/51/25بتاريخ  0455الـتأشير:   ، القيد الرئيسى مقيد برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213يخ وفي تار 0102ابراهيم محمود عبدالله عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ش عارف اول الزهور بملك احمد  111الـتأشير:   ، افتتاح فرع بدائرة مكتب سجل تجارى الخارجه بالعنوان الخارجه حي الزهور 

  ابراهيم الششتاوى

عديل العنوان , وصف تم ت 25255213وفي تاريخ  0455حازم واصف زوام عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط ثالجه حفظ خضر وفاكهه بعنوان الموشيه بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  0050رمضان احمد سيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

شروعات التعمير والتنميه الزراعيهالـتأشير:   ، غرب الموهوب ملك الهيئه العامه لم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255210وفي تاريخ  0000محمد سعد سبع مبارز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

، تعديل العنوان الى الراشدة المنطقه الحرفيه بملكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  3120  عزيزه احمد حسين سويفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  33

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى موط حى الجناين ملك محمد نصر قناوى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255212وفي تاريخ  0050اشرف سيد علي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

يد، الموشيه ملك يوسف سيد علي س  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255215وفي تاريخ  3122محمود كامل شرقاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

باسط عكاشه سليمان، افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط مكتبه فيما عدا تصوير المستندات بالعنوان موط تقسيم المهندسين ملك عبدال   
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 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255215وفي تاريخ  3122، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود كامل شرقاوى -  36

، موط تقسيم المهندسين ملك عبدالباسط عكاشه سليمان   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255215وفي تاريخ  3122محمود كامل شرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بنشاط مغسله وكى بالبخار بالعنوان موط حى الجناين ملك عزيزة مهدى  2550/52/25بتاريخ  3122القيد الرئيسى مقيد برقم ،  

 دياب

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  0050محمود عبد العال محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

 الـتأشير:   ، موط ش محطة الكهرباء ملك محمد عبد العال محمود خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  3055يسرى محمد محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 الـتأشير:   ، تعديا العنوان الى القصر  عين الجوهرة بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  0052محمد عبدالعال محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 الـتأشير:   ، موط ش محطه الكهرباء ملك محمود عبدالعال محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  0055ين حمدى شاذلى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حس -  41

 الـتأشير:   ، غرب الموهوب ملك محمد ابراهيم رفاعى احمد

وصف  تم تعديل العنوان , 25255223وفي تاريخ  2424امير كمال الدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

ر ابارالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالقصر الداخلة ش الكويت ملك كمال الدين محمد محمد بنشاط مقاوالت عامة و حف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2424امير كمال الدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

ة ملك كمال الدين محمد محمدالـتأشير:   ، القصر الداخل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2424امير كمال الدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

بالعنوان القصر ملك سعد مبارز بخيت بنشاط خردوات و هدايا 2424الـتأشير:   ، القيد الرئيسى مقيد برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  0350د احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شادية محمود محم -  45

ة محمول الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بدائرة مكتب الخارجة ش جمال عبد النصر ملك عمر حمدى عمر بنشاط بيع اجهز

  بالعمولة

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  0525رقم    محمد خولى محمد خولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  46

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الموشيه ملك مركز الداخله

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255224وفي تاريخ  0055احمد محمد متولى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

محمد متولى محمد ، القصر القرية االسالميه ملك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  3202اسماء مبروك محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

 الـتأشير:   ، تم شطب المحل الرئيسي االخر بنشاط بيع كاوتش سيارات بالعنوان تنيده ملك سعديه حسين محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  0022تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     اسحق يعقوب ابراهيم سعدالله ، -  49

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى موط منطقة البشايم ملك احمد محمد احمد فرج

صف تم تعديل العنوان , و 25255235وفي تاريخ  0050سامى ماهر عبدالجواد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

 الـتأشير:   ، الفرافره ملك ماهر عبدالجواد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  0051ايمن رمضان زوام عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، الموشيه ملك وليد رمضان احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  0053برقم     يامنة  سيد عبد الهادىي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  52

  الـتأشير:   ، اسمنت ملك عبد العظيم السيد عبد العظيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  0050عطافي مبارك عيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

ه للتنميه والتعاونياتالـتأشير:   ، الفرافرة ملك المراقبه العام   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255235وفي تاريخ  0054احمد حمام احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

، القصر ملك محمد صالح عبدالعزيز   

تم تعديل العنوان ,  25523525وفي تاريخ  0052محمد عبدالحميد ابو الحسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

 وصف الـتأشير:   ، موط قرض االوقاف ملك محمد ابوبكر محمد ابوبكر

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  0052ابو زيد عبد الحميد ابو زيد فرحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

 وصف الـتأشير:   ، الهنداو عين رزق بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  0240محمد مبارز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عادل محمد -  57

  الـتأشير:   ، شطب الحل الرئيسى االخر بنشاط حظيرة دواجن بالعنوان القصر

العنوان , وصف  تم تعديل 25255231وفي تاريخ  2042حميده عيد عبدالسالم هواري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ناديه عيد -الم سيد عيد عبدالس-بشندى عيد عبدالسالم-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي البشندى بالط ملك ورثه عيد عبدالسالم 

فاطمه عيد عبدالسالم-فاطمه عيد عبدالسالم-عبدالسالم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231ي تاريخ وف 4212اية عبد المنعم زكى سيف الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي موط منطقه الزراعين بملك عبدالمنعم زكى سيف الدين نمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  0050محمد احمد فؤاد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

افرة ملك ربيعى رجب احمد محمدالـتأشير:   ، الفر  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255210وفي تاريخ  0054عشماوى سيد ابراهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  اضافه نشاط خردوات

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  0055تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محسن منصور محمد سنوسى ، -  2

 التأشير:  تعديل النشاط الي غسيل وغيار زيت وبيع زيوت وشحوم

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255231وفي تاريخ  2042حميده عيد عبدالسالم هواري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

تعديل النشاط الي بقاله وخردوات   

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  0203احمد حمدى محمد محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

لتأشير:  تعديل النشاط الي منظفات وخردواتا  

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  0054دعاء محمد عمر ابيض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  0053اجر فرد ،  سبق قيده برقم   فايزه احمد حسين محمد ، ت -  2

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  0000هانى محمود محمد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  0050سبق قيده برقم   سامى ماهر عبدالجواد محمد ، تاجر فرد ،   -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  2424امير كمال الدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  0020قم   احمد كامل عبدالعزيز حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  0022هانى عبدالحكيم محمد ابراهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  4005احمد حمام احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255210وفي تاريخ  0050رمضان احمد سيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 55255252وفي تاريخ  4055عبدالله احمد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  0025محمد عماد محمد مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 25255235وفي تاريخ  0050عطافي مبارك عيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  0052محمد عبدالعال محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

صف تم تعديل نوع الشركة , و25255250وفي تاريخ  0000عطيات عبدالمنعم سيد تميم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  0025كوثر سيد عمار طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  0024مصطفى محمد رفاعى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  0055احمد محمد متولى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  0055حسين حمدى شاذلى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  0055جالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عمر سيف  -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  0052نجاح احمد خليفه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  0020رد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدالفتاح قاسم مصباح ، تاجر ف -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255255وفي تاريخ  0023مدحت لطفى على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  0455قم   حازم واصف زوام عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  0005محمد عبدالرؤف احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  0052ابو زيد عبد الحميد ابو زيد فرحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  3122محمود كامل شرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  0050د احمد فؤاد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محم -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  0020نظير فهمى جاد سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  0002يسى عشم الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فوزيه جبالى ع -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  0051عبدالعزيز احمد محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  0021فى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد محمود عبدالرسول حن -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  0050اشرف سيد علي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  0053سبق قيده برقم    يامنة  سيد عبد الهادىي سيد ، تاجر فرد ،  -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  0050محمود عبد العال محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  0022ه برقم   مروه عبدالرسول حسن مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  0052محمد عبدالحميد ابو الحسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  0051قم   ايمن رمضان زوام عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  37

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    2020عائشه يوسف محمود و شريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 1

 السجل  فسخ عقد الشركه وحلها

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    1202قيدها برقم : نجاح احمد خليفه وشريكها  ، شركة تضامن  سبق    - 2

 صدر له امر محو لفسخ عقد الشركه وحلها

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  2020و شريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     عائشه يوسف محمود -  1

  وصف الـتأشير:   ، فسخ عقد الشركه وحلها

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ق حمد خليفه محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يحق للمدير المسئول الطرف االول نجاح احمد خليفه حنجاح ا -  1

يع  على االقتراض واالستدانه من البنوك التجاريه وبنك مصر وفروعه وبنك االئتمان الزراعىوفروعه وسداد القروض والتوف

1202قم   بر    25255211استمارات القروض والشيكات ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3155برقم       25255255، تاريخ :  025  2511/12/13-محمد علي محمد عمر  ج -  1  

3155برقم       25255255، تاريخ :  035  2510/12/13-محمد علي محمد عمر  ج -  2  

3343برقم       25255255، تاريخ :  034  2513/53/25-كوثر محمد الشربينى السيد  ج -  3  

3343برقم       25255255، تاريخ :  030  2512/53/25-كوثر محمد الشربينى السيد  ج -  4  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

3553برقم       25255215، تاريخ :  032  2510/50/25-صباح محمود علي موسي  ج -  5  

3002برقم       25255215، تاريخ :  041  2510/50/14-مريم ابراهيم محمد على  ج -  6  

3002برقم       25255215، تاريخ :  042  2525/50/14-يم محمد على  جمريم ابراه -  7  

0152برقم       25255213، تاريخ :  004  2525/3/22-سليمان محمد سليمان غانم  ج -  8  

3025برقم       25255213، تاريخ :  003  2515/0/15-عز الدين مصطفى شاذلى محمد  ج -  9  

1201برقم       25255210، تاريخ :  002  2510/11/25-دالرحمن  جمحمد حسن عبدالرحيم عب -  10  

1201برقم       25255210، تاريخ :  005  2525/11/25-محمد حسن عبدالرحيم عبدالرحمن  ج -  11  

425برقم       25255210، تاريخ :  000  2525/11/10-جليله رزق محمد عمر  ج -  12  

3120برقم       25255210، تاريخ :  002  2512/50/52-عزيزه احمد حسين سويفي  ج -  13  

3120برقم       25255210، تاريخ :  003  2510/50/52-عزيزه احمد حسين سويفي  ج -  14  

4125برقم       25255210، تاريخ :  000  2510/53/50-حنان على احمد عبد العال  ج -  15  

3045برقم       25255215، تاريخ :  025  2525/51/21-ثروت عارف حفنى عبدالله  ج -  16  

3001برقم       25255215، تاريخ :  021  2525/50/24-هناء سفينه محمد محمد  ج -  17  

0352برقم       25255223، تاريخ :  020  2525/52/10-سليمة عبد الله ابيض سيد  ج -  18  

1403برقم       25255223:  ، تاريخ 054  251552/55-ايمن محمد عبد الرشيد  ج -  19  

2220برقم       25255223، تاريخ :  052  2511/52/31-ساره حسن عبدالرحمن  ج -  20  

2220برقم       25255223، تاريخ :  053  2510/52/31-ساره حسن عبدالرحمن  ج -  21  

0500  برقم     25255224، تاريخ :  052  2515/11/25-رجاء على متولى عمران  ج -  22  

4525برقم       25255220، تاريخ :  054  2515/52/12-عفاف سيد امين محمد  ج -  23  

2502برقم       25255220، تاريخ :  052  2510/50/13-محمد سعد محمد مجلي  ج -  24  

4104برقم       25255220، تاريخ :  050  2510/54/51-محمد فتحى خلف الله عمر  ج -  25  

3505برقم       25255220، تاريخ :  010  2510/15/31-راشد حبل محمد  ج فاطمه -  26  

3202برقم       25255220، تاريخ :  012  2512/5/25-اسماء مبروك محمد احمد  ج -  27  

3452برقم       25255220، تاريخ :  010  2512/0/24-سعديه على ياسين محمد  ج -  28  

3202برقم       25255220، تاريخ :  011  2510/2/5-جاسماء مبروك محمد احمد   -  29  

0140برقم       25255235، تاريخ :  015  2525/52/55-سيده دسوقى على دسوقى  ج -  30  

1352برقم       25255235، تاريخ :  021  2514/0/11-عائشه محمد منصور  ج -  31  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

1352برقم       25255235، تاريخ :  022  2515/0/11-عائشه محمد منصور  ج -  32  

3502برقم       25255235، تاريخ :  010  2510/50/22-سعاد حسن احمد فرج  ج -  33  

3224برقم       25255231، تاريخ :  031  2510/11/15-صباح ساعى عبد الحافظ عمر  ج -  34  

3224برقم       25255231، تاريخ :  032  2525/11/15-الحافظ عمر  جصباح ساعى عبد  -  35  

2050برقم       25255231، تاريخ :  033  2525/2/22-فارس محمد عبدالظاهر عبدالشافي  ج -  36  

0205برقم       25255231، تاريخ :  022  2525/0/11-فاطمه وافى زوام امام  ج -  37  

0132برقم       25255231، تاريخ :  034  2525/2/0-ج  سالم حماد احمد مسلم -  38  

0240برقم       25255231، تاريخ :  025  2525/4/22-عادل محمد محمد مبارز  ج -  39  

2042برقم       25255231، تاريخ :  030  2514/5/12-حميده عيد عبدالسالم هواري  ج -  40  

2042برقم       25255231، تاريخ :  032  2515/5/12-حميده عيد عبدالسالم هواري  ج -  41  

4212برقم       25255231، تاريخ :  045  2515/4/20-اية عبد المنعم زكى سيف الدين  ج -  42  

0203برقم       25255231، تاريخ :  030  2525/0/3-احمد حمدى محمد محمد اسماعيل  ج -  43  

   ــــــــــــــــــــــ  

اتتجديدات شرك       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2002برقم       25255250، تاريخ :  022  2525/50/10-احمد سعد عبدالمجيد المستكاوي وشركاه  ج -  1  

2002برقم       25255250، تاريخ :  022  2525/50/10-احمد سعد عبدالمجيد المستكاوي وشركاه  ج -  2  

2004برقم       25255255، تاريخ :  031  2525/0/3-ه  جصالح محمد سيف الدين نمر و شركا -  3  

2020برقم       25255211، تاريخ :  001  2515/0/11-عائشه يوسف محمود و شريكها  ج -  4  

4550برقم       25255210، تاريخ :  001  2510/55/20-جمعية ابو الهول التعاونية الزراعية  ج -  5  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


