
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أكتوبرشهر الخانكة جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 15684 برقم 20201001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان طه سلواوى رضوان -  1

 احمد هدى/ملك - االصفر الجبل  - العيايدة عرب:  بجهة ، العسكرى والزى االنترنت خدمات عدا فيما العموميه والتوريدات الفحم

 محمود

 بلدى مخبز عن 15689 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد مصطفى فكيه -  2

 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن كوثر/ ملك مصلح الشيخ عزبة الحديد السكه شرق االصفر الجبل:  بجهة ، الى نصف

 منظفات بيع عن 15683 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق مرقص بهجت نرمين -  3

 السيد على منتصر/  ملك - االصفر الجبل - البوسطة ش - الخانكة:  بجهة ،

 عن 15693 برقم 20201007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزالدين محمد عبدالمقصود انور احمد -  4

 عبدالمقصود انور احمد اسامه/ ملك الكرداسى فيال امام العجمى. ش االصفر الجبل:  بجهة ، غذائيه مواد وتعبئة تجارة

 عن 15682 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمود قاسم منصور -  5

 الجامع شارع سرياقوس:  بجهة ، العسكريه المالبس وتوريد االنترنت خدمات عدا فيما عموميه وتوريدات زراعى استصالح

 السيد محمد اشرف محمد/ملك

 مالبس مصنع عن 15705 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العوضى على حسين -  6

 برقم وقيد 2016/3/10 االفتتاح تاريخ جاهزه مالبس تجارة/ بنشاط -الغربيه النخل عزبة الدجوى يوسف.ش13:  بجهة ،

 المميز القاهره تجارى سجل 406377

 مالبس مصنع عن 15705 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العوضى على حسين -  7

 عيسى عواد فتحى/ ملك المنايل - مسطرد ابوزعبل طريق  المنطاوى عزبة:  بجهة ،

 ، بقاله عن 15685 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس سليمان هللا عطا سعاد -  8

 يعقوب ميخائيل فردوس/ ملك القديمه البوسطه. ش االصفر الجبل الخانكه:  بجهة

 بيع عن 15698 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البراشى عبدالرحمن محمد اشرف -  9

 راشد محمد فتحى/ ملك الكهرباء شركة خلف الخانكه:  بجهة ، بطاريات واصالح

 عن 15690 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالجليل عبدالتواب عمرو -  10

 العزالى عليوه محمود/ ملك السوق ش 2 ابوزعبل:  بجهة ، بن مطحن

 مواد نقل عن 15697 برقم 20201014 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت محمد عاطف على -  11

 نجيب محمد عاطف/ ملك النمكى محمد. ش الخصوص:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما عموميه ومقاوالت بتروليه

 عدا فيما محمول خدمات عن 15702 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فون عليوه -  12

 خليل ابوبكر إدريس/ ملك العمومى الرشاح. ش الخصوص:  بجهة ، االنترنت خدمات

 مكتب عن 15688 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمود محمد محمود -  13

 الحميد عبد محمد عماد/  ملك - االصفر الجبل - الهادى عزبة - المصطفى مسجد ش - الخانكة:  بجهة ، والجلود االحذية توريد

 عمر

   ــــــــــــــــــــــ  

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتوكيالت والنشر بأنواعه والمطبوعات والتغليف والتجليد الطباعه بأعمال القيام   ،  شركة   وشركاهم والنجار السحار -  1

 بعد العسكرية والمالبس واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واالستيراد والتصدير التجاريه

 بأعمال القيام عن ، 15686 برقم 20201001 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   الالزمة التراخيص على الحصول

 الصحف اصدار عدا فيما واالستيراد والتصدير التجاريه والتوكيالت والنشر بأنواعه والمطبوعات والتغليف والتجليد الطباعه

 رقم القطعه:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد العسكرية والمالبس واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت

 ج,ب الصناعيه المنطقه 27001 بلوك( 7)

 على الحصول بعد طبية تحاليل ومعمل تخصصية اشعة مركز  ،  شركة   وشركائه الشرقاوى مصطفى محمود شداد محمود -  2

 اشعة مركز عن ، 15696 برقم 20201012 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  المختصة الجهات من الالزمة التراخيص

 المحطة شارع -البلد زعبل ابو:  بجهة ، المختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول بعد طبية تحاليل ومعمل تخصصية

 القاسم برج بجوار

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   15596:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان حسن عثمان اشرف   - 1

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20201010 تاريخ وفى ،   13669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محجوب عبدالمجيد فؤاد عبدالجليل   - 2

 نهائيآ لتجارها ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   13790:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد مصلح سليمان   - 3

 نهائيآ التجاره ترك

 القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا اديب سميرة   - 4

 نهائيا التجارة ترك بسبب

 ترك  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   590:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الرازق عبد بدرى   - 5

 نهائيآ التجاره

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   12525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد مهدى   - 6

 التاجر وفاه بسبب القيد

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   7467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشيش قطب محمد السيد مصطفى   - 7

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد محو تم  السجل
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   5246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان سالمه كرم   - 8

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد

 تم  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   2658:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن جعفر عثمان عزيز   - 9

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد محو

 

 

 

 

 


