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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

   أفراد ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210601 تاريخ وفى ،   4334:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على احمد عالء   - 1

 عنه لالستغناء وذلن 656 رلم تاشير بطلب 2021-6-1 بتاريخ االصل بماء مع التابع

 شطب/محو تم   20210601 تاريخ وفى ،   2597:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عارف اسماعيل مصطفى احمد   - 2

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-1 بتاريخ 1772 رلم محو بأمر الميد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20210603 تاريخ وفى ،   2208:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عيسى هاشم سعد اشرف   - 3

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-3 بتاريخ 1773 رلم محو بأمر الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   20210606 تاريخ وفى ،   5430:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم احمد فكرى عواطف   - 4

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-6 بتاريخ 1775 رلم محو بامر الميد شطب تم

 الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210606 تاريخ وفى ،   326:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بولس حنا لطيف   - 5

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-6 بتاريخ 1774 رلم محو بأمر

  السجل شطب/محو تم   20210607 تاريخ وفى ،   5486:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  كراس شحاته صبحى مرسيل   - 6

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-7 بتاريخ 1776 رلم محو بامر الميد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20210608 تاريخ وفى ،   5821:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمود صابر احمد   - 7

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-8 بتاريخ 1777 رلم محو بامر الميد شطبك

 تم  السجل شطب/محو تم   20210614 تاريخ وفى ،   4283:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد دمحم فتحى هشام   - 8

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-14 بتاريخ 1778 رلم محو بأمر الميد شطب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 تم  السجل شطب/محو تم   20210614 تاريخ وفى ،   6185:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صغير احمد البدرى ياسر   - 9

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-14 بتاريخ 1779 رلم محو بأمر الميد شطب

 شطب/محو تم   20210617 تاريخ وفى ،   4267:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،.  احمد عبدالاله محمود عبدالاله   - 10

 االصل اللغاء وذلن 2021-6-17 بتاريخ 1780 رلم محو بأمر الميد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20210617 تاريخ وفى ،   4267:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،.  احمد عبدالاله محمود عبدالاله   - 11

 نهائيا لتجارها لتركه وذلن 2021-6-17 بتاريخ 1780 رلم محو بأمر(  التابع+  االصل)  الميد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20210622 تاريخ وفى ،   5916:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته احمد رشوان هناء   - 12

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-22بتاريخ 1783رلم محو بامر الميد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20210622 تاريخ وفى ،   6020:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم احمد طارق   - 13

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-22 بتاريخ 1782 رلم محو بامر الميد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20210622 تاريخ وفى ،   6243:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالعزيز جابر احمد   - 14

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-22 بتاريخ 1784 رلم محو بامر الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   20210622 تاريخ وفى ،   2112:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الحميد عبد احمد فايزه   - 15

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-22بتاريخ 1785 رلم محو بامر الميد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20210622 تاريخ وفى ،   1284:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بشيت غبلاير شاكر صبيه   - 16

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-22 بتاريخ 1781 رلم محو بامر الميد شطب

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210623 تاريخ وفى ،   6183:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم امين دمحم رافت   - 17

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-23 بتاريخ 1786 رلم محو بامر الميد

 تم  السجل شطب/محو تم   20210624 تاريخ وفى ،   6329:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا دمحم الحربى اسماء   - 18

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-24 بتاريخ 1787 رلم محو بأمر الميد شطب

 الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210628 تاريخ وفى ،   3:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مكي هاشم بخيتة   - 19

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-28 بتاريخ 1788 رلم محو بأمر

  السجل شطب/محو تم   20210629 تاريخ وفى ،   5244:  برلم ليده سبك  ،  دفر تاجر  ،  مرسى عبدالعليم فتحى حسام   - 20

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-29 بتاريخ 1790 رلم محو بأمر الميد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20210629 تاريخ وفى ،   6448:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسين اسماعيل على ايه   - 21

 نهائيا التجاره لتركها وذلن 2021-6-29 بتاريخ 1789 رلم محو بأمر الميد شطب

 شطب/محو تم   20210630 تاريخ وفى ،   3562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالعال دمحم صباح   - 22

 االصل اللغاء وذلن 2021-6-30 بتاريخ 1791 رلم محو بأمر الميد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20210630 تاريخ وفى ،   3562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالعال دمحم صباح   - 23

 االصل اللغاء وذلن 2021-6-30 بتاريخ 1791 رلم محو بأمر الميد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20210630 تاريخ وفى ،   3562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالعال دمحم صباح   - 24

 نهائيا التجاره لتركه وذلن 2021-6-30 بتاريخ 1791 رلم محو بأمر(  التوابع+  االصل)   الميد شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210602 ، تاريخ وفي  1460 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد سليم دمحم احمد -  1

  جنيه  300000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210602 ، تاريخ وفي  1192 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد دمحم احمد دمحم عادل -  2

  جنيه  210000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210606 ، تاريخ وفي  1773 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مرعى السيد خلف -  3

  جنيه  2000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210606 ، تاريخ وفي  3005 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر.  على الرؤف عبد على كمال -  4

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210606 ، تاريخ وفي  995 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالرحيم العروسى طه -  5

  جنيه  30000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210606 ، تاريخ وفي  4062 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال السيد عبدالعال خلف -  6

  جنيه  500000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210607 ، تاريخ وفي  5297 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عليو دمحم عمر عبدالاله البدرى -  7

  جنيه  2500000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210608 ، تاريخ وفي  5665 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم انور لدرى حسام -  8

  جنيه  120000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210609 ، تاريخ وفي  6120 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالرسول اسماعيل على -  9

  جنيه  450000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210610 ، تاريخ وفي  4222 برلم يدهل سبك ،، فرد تاجر.  محفوظ احمد عادل احمد -  10

  جنيه  2000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210610 ، تاريخ وفي  5565 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سعد السيد دمحم اسالم -  11

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210613 ، تاريخ وفي  3571 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر.  موسى دمحمين احمد صفيه -  12

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210616 ، تاريخ وفي  6350 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوزيد دمحم ابراهيم رابعه -  13

  جنيه  400000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210617 ، تاريخ وفي  4106 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد عثمان اسماعيل دمحم -  14

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210620 ، تاريخ وفي  2680 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالجليل راشد محمود عماد -  15

  جنيه  1000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20210620 ، تاريخ وفي  3982 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا ابراهيم عبدالحميد الباشا -  16

  جنيه  1010000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210621 ، تاريخ وفي  6463 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالحفيظ البدرى هيثم -  17

  جنيه  500000000، ماله رأس ليصبح المال رأس عديلت:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210622 ، تاريخ وفي  6419 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مهدى خليفه احمد صابرين -  18

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20210622 ، تاريخ وفي  6452 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن الدين نجم محمود دمحم -  19

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210627 ، تاريخ وفي  721 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالاله حامد شولى دمحم يحيى -  20

  جنيه  30000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210628 ، تاريخ وفي  3820 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  للته عوض صبرى عوض -  21

  جنيه  1500000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210628 ، تاريخ وفي  4865 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مجلع يعموب صفوت مينا -  22

  جنيه  120000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210628 ، تاريخ وفي  4774 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عزام احمد عبدالمولى هانى -  23

  جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20210629 ، تاريخ وفي  6314 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ايمن -  24

 جنيه  510000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 

 

 

 

 


