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   مالها ،رأس.   متكامله عمومٌه مماوالت  ،  شركة(.    وشركاه سلطح احمد فؤاد ماهر سامح)  والتعمٌر لإلنشاء سلطح شركة -  1

 المحكمة شارع - الحلوانً برج:  بجهة ،.  متكامله عمومٌه مماوالت عن ، 22124 برلم 21211414 فى ،لٌدت 311111.111

 الزراعً االنتاج ومستلزمات الزراعٌه الحاصالت وتورٌد تجارة  ،  شركة.    وشركاه ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد/  شركة -  2

 والمٌكنه المعدات وتجارة الزراعٌه االراضً استزراع و واستصالح والبذور والمخصبات االسمده و الزراعٌه االفات ومبٌدات

   مالها ،رأس   الزراعٌه والتورٌدات والفاكهه الخضر مشاتل والامة الزراٌه المٌكنة وتأجٌر غٌارها ولطع الزراعٌه

 الزراعً االنتاج ومستلزمات الزراعٌه الحاصالت وتورٌد تجارة عن ، 22123 برلم 21211414 فى ،لٌدت 2111111.111

 والمٌكنه المعدات وتجارة الزراعٌه االراضً استزراع و واستصالح والبذور مخصباتوال االسمده و الزراعٌه االفات ومبٌدات

 النوبارٌه مدٌنة:  بجهة ، الزراعٌه والتورٌدات والفاكهه الخضر مشاتل والامة الزراٌه المٌكنة وتأجٌر غٌارها ولطع الزراعٌه

 ذلن وماٌلزم الزراعٌه المبٌدات و واالسمدة الكٌماوٌات وتجارة توزٌع   ،  شركة.    وشركاه طلبه احمد راضً دمحم/  شركة -  3

 و واالسمدة الكٌماوٌات وتجارة توزٌع عن ، 22134 برلم 21211421 فى ،لٌدت 311111.111   مالها ،رأس.   وتصدٌرها

 خلٌفه ابوزٌد بعزبة الكائن الممر:  بجهة ،.  وتصدٌرها ذلن وماٌلزم الزراعٌه المبٌدات

   مالها ،رأس.   متكامله عمومٌه مماوالت  ،  شركة.    جمعه مصطفى السٌد مصطفى وشرٌكه عبدهللا عبده دمحم صالح/  شركة -  4

 - هللا جاب عامر دمحم شارع:  بجهة ،.  متكامله عمومٌه مماوالت عن ، 22142 برلم 21211426 فى ،لٌدت 211111.111

 الزهراء تمسٌم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل عدٌالتت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   21211413 تارٌخ وفى ،   4212:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌفه دمحم عمران   - 1

 الممول لوفاه التجارى النشاط النعدام المٌد هذا

 تم  السجل شطب/محو تم   21211414 تارٌخ وفى ،   1621:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد دمحم عبدالستار   - 2

 نهائٌا التجارة لترن هذاالمٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211412 تارٌخ وفى ،   22133:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   احمد هاللى عبدالجواد دمحم   - 3

 . نهائٌا التجاري السجل وشطب المحو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211421 تارٌخ وفى ،   23223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البنا دٌاب فتحً رضا   - 4

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تارٌخ وفى ،   21233:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   احمد خلٌل دمحم كرٌم   - 5

 نهائٌا التجارة لترن المٌد هذا شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تارٌخ وفى ،   6152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعظٌم محمود الفت   - 6

 نهائٌا التجارة لترن المٌد هذا شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تارٌخ وفى ،   16663:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان دمحم عبدالمادر دمحم   - 3

 نهائٌا التجارة لترن المٌد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   21211423 تارٌخ وفى ،   26332:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سبته ابو علً عوض جهاد   - 2

 نهائبا التجارة لترن المٌد هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   16152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نعمه ابو باشا رمضان هدي   - 2

 نهائٌا  التجاري السجل وشطب المحو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  14524 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  1 سالمه حسن دمحم دمحم -  1

  جنٌه  2111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  21425 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بشاى اسحك فهمى خٌرى -  2

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  23234 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تركً عبدالرؤف علً حسن عصام -  3

  جنٌه  11111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  23515 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   غازي فتحً مصطفى تامر -  4

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  15222 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   ابراهٌم دمحم شولً سامح -  5

  جنٌه  3111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  15222 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌفه ابراهٌم دمحم شولً سامح -  6

  جنٌه  3111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  13245 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر".   دمحم حسن دمحم احمد/ "   الرنجة لتصنٌع دهب -  3

  جنٌه  511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  13212 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   رٌان على نوح على دمحم -  2

  جنٌه  251111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  16233 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   ٌوسف عبدالمسٌح صلٌب عبدالمسٌح -  2

  جنٌه  2111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  21211426 ، تارٌخ وفً  24231 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   داود سولاير مورٌس جورج -  11

  جنٌه  511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211426 ، تارٌخ وفً  26613 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار احمد دمحم شعبان دمحم -  11

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211423 ، تارٌخ وفً  23321 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم السٌد دمحم خالد -  12

  جنٌه  31111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211423 ، تارٌخ وفً  22532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   ابوعلً ابراهٌم رزق جمعه سالمه -  13

  جنٌه  31111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211423 ، تارٌخ وفً  23214 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سنوسى العزٌز عبد خلٌل مطٌر -  14

  جنٌه  31111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باشا على اسماعٌل صبحى سامى -  1

  باشا على اسماعٌل مبرون/  بملن لافله الصرفى عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باشا على اسماعٌل مبرون -  2

 على اسماعٌل صبحى سامى/  بملن لافله الصرفى عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعودى رجب دمحم رجب -  3

  السعودى دمحم رجب دمحم/  بملن الكرٌون ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 12323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  طلبه مرسى حسن فتحى)  السٌارات لتجارة الحسن معرض -  4

 جاد جمعه دمحم دعاء/  بملن ضٌف عواٌد االمراء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم النبوى دمحم سعٌد -  5

  لطب عٌساوى اسماعٌل سعد/ بملن النوبارٌه غرب الٌشع بمرٌه الرئٌسى الشارع 123 رلم عمار - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الجروانً ابراهٌم دمحم فادٌة -  6

 . النوام عبدربه الصافً ابراهٌم/  بملن - الشرلٌه بملطر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  علً رمضان دمحم باتعة -  3

 . عثمان دمحم علً دمحم/  بملن الٌاسٌنٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم ماهر هٌثم -  2

 عبدالجلٌل حسن السٌد دمحم ماهر/ بملن التحرٌر شمال تالف العشره 21ق ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تمراز احمد/ د صٌدلٌه -  2

 رحمه عطٌه السٌد نبوى/بملن زهره ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونى سلٌمان السٌد ٌاسر -  11

 .سلٌمان السٌد ٌاسر كرٌم/  بملن ابوزٌد بعزبة كائن جنٌه51111 برأسمال"  بمالة"  نشاطه:  االخر الرئٌسى المحل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونً سلٌمان السٌد ٌاسر -  11

 سلٌمان السٌد ٌاسر كرٌم/ بملن ابوزٌد عزبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونً سلٌمان السٌد ٌاسر -  12

/ بملن تروجى ابوزٌد عبدالستار لرٌه بعنوان جنٌه51111مال براس ماشٌه تربٌه حظٌره نشاطه اخر رئٌسى محل وله ،:   الـتأشٌر

 عبدالستار عبدالرحمن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 22113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌف حسن احمد فتحى سامح -  13

 خلٌف حسن احمد فتحى/ بملن البركه كوم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تكال حنا حكٌم صفوت -  14

 كائن جنٌه12111 برأسمال"  زراعٌه حاصالت وتخزٌن وتجمٌد وتبرٌد وتجهٌز وتعبئه فرز"  نشاطه:  االخر الرئٌسى المحل ،

 .حكٌم وهٌب سمٌر بطرس/ بملن جناكلٌس طرٌك اول الحصن بعزبة

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تكال حنا حكٌم صفوت -  15

 حكٌم وهٌب سمٌر بطرس/ بملن جناكلٌس طرٌك اول الحصن ع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 6431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تكال حنا حكٌم صفوت -  16

 على شنوده شكرى/ بملن المدٌم السوق ارض جنٌهاوعنوانه251111مال براس بالجمله حبوب تجاره بنشاط اخر رئٌسى له ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد عبدالحمٌد دمحم اٌمن -  13

  مجاهد عبدالحمٌد دمحم/  بملن 5/ 2 ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرمانه حسن دمحم ناصر -  12

  شرمانه على حسن دمحم سامى/  بملن البركة كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان احمد اسماعٌل طه -  12

  ابراهٌم دمحم عبدالحى خمٌس اسماء/  بملن صٌره عنتر عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  محمود حسن نبٌل احمد -  21

 . رفعت دمحم حسن نبٌل/  بملن 6/  1 المومٌه ابٌس ،:   الـتأشٌر

,  عنوانال تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 11233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناخلى الوهاب عبد محمود احمد -  21

 وبراسمال سٌارات وتجارة وتصدٌر استٌراد لٌصبح بشر سٌدي مسجد بشارع الكائن االخر الرئٌسً تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 سموحة- بالزا جرٌن امام- السراٌا أبراج 3بـ وكائن( والتصدٌر لالستٌراد جروب المناخلى)تجارٌه وبسمة جنٌه511111

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عوض شحاته ابراهٌم رمضان -  22

 . عوض شحاته ابراهٌم عادل/  بملن برسٌك طلمبات ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 3223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم -  23

 زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم/ بملن زٌدان  ش وبالعنوان جنٌه 25111 مال وبراس مفروشات تجارة بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 3223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم -  24

 زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم/بملكه الجدٌده المنشٌه حى الصدٌك ابوبكر البحوث لسم الفٌض حوض ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 11233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناخلً عبدالوهاب محمود احمد -  25

 وبراسمال سٌارات وتجارة وتصدٌر استٌراد لٌصبح بشر سٌدي مسجد بشارع الكائن االخر الرئٌسً تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

- بالزا جرٌن امام- السراٌا أبراج 3بـ وكائن( السٌارات وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جروب المناخلى)تجارٌه وبسمة جنٌه511111

 سموحة

 21211412 تارٌخ وفً 11233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. السٌارات وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جروب المناخلى -  26

 وتجارة وتصدٌر استٌراد لٌصبح بشر سٌدي مسجد بشارع الكائن االخر الرئٌسً تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السراٌا أبراج 3بـ وكائن( السٌارات وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جروب المناخلى)تجارٌه وبسمة جنٌه511111 وبراسمال سٌارات

 سموحة- بالزا جرٌن امام-

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال ٌاسر -  23

/  بملن السخاوى مستشفى شارع بالعنوان جنٌه 12111 مال براس غذائٌة مواد تعبئة بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  ابونعمه عٌد عبدالحمٌد حلمى سوسن

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح رضوان دمحم فتحى دمحم هانى -  22

  رضوان دمحم فتحى دمحم/  بملن العكرٌشه-دفشو كوم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 23225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  بٌومً عبدالمولى عبدالداٌم إسالم -  22

 . عبدالمولى عبدالداٌم رفٌك/  بملن المفتً انور اسعاف بجوار 43 الشامً:  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 26553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد موسً دمحم دمحم فاتن -  31

 وورلٌه مخلبٌة والبودرة السائله الزراعٌه والمخصبات االسمدة وتصنٌع وتداول تجارة الى االخر الرئٌسً نشاط تعدل ،:   الـتأشٌر

 ...عامة مبٌدات وتصنٌع وتعبئة عامه وصحه الحشرٌه المبٌدات وتداول وتعبئة وتصنٌع الحٌوٌة المبٌدات وتعبئة وتداول وتجارة

 تم 21211412 تارٌخ وفً 22122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  للرحالت سنهر)  هرسن خمٌس عبدالحمٌد محمود -  31

  سنهر خمٌس عبدالحمٌد دمحم/  بملن الجرادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 3223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم -  32

 الصدٌك ابوبكر البحوث لسم الفٌض حوض بالعنوان جنٌه 12111 مال براس سجاد بٌع بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم/بملكه الجدٌده المنشٌه حى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال ٌاسر -  33

 الداٌم عبد دمحم دمحم احمد/  بملن بورسعٌد شارع وبالعنوان جنٌه 211111 مال وبراس سجاٌر تجارة  بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

 اصٌله

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 22224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال ٌاسر -  34

 ابونعمه عٌد عبدالحمٌد حلمى سوسن/  بملن السخاوى مستشفى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 21243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  شعبان على الصاوى صبحى -  35

 شعبان السٌد خضرة/ بملن - المراكبٌه - بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 23142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابووردة سعد خمٌس دمحم -  36

 عبدالحلٌم احمد عبدالاله دمحم/ بملن بسنتواى - الخمسٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 23142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لتجارة أبووردة معرض -  33

 عبدالحلٌم احمد عبدالاله دمحم/ بملن بسنتواى - الخمسٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 23142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوورده سعد خمٌس دمحم -  32

 عبدالحلٌم احمد عبدالاله دمحم/ بملن بسنتواى - الخمسٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 22135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبداللطٌف نوح اٌهاب -  32

 رٌان دمحم عبداللطٌف نوح/ بملن التمامه الفاخوره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 12121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  مطهر اسماعٌل حسن احمد -  41

/  بملن خالان مٌت - الكوم بشبٌن وكائن جنٌه251111 برأسمال ولحوم دواجن وتغلٌف تعبئة بنشاط:  اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 . عبدالوهاب ابراهٌم موسى ناصر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 22133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العسكرى احمد/ د صٌدلٌه -  41

 العسكرى صبحى جمعه دمحم/ بملن - العساكرة - بولٌن خط طرٌك ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تارٌخ وفً 12523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(.  السٌارات لتجارة الفٌشاوى معرض)  الفٌشاوى على عوض اسامه -  42

 وبراسمال معادن تشكٌل ورشه بنشاط اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  انالعنو تعدٌل تم 21211421

 الفٌشاوى مرسى على عوض/بملن- الوسطانى الخط- ابولٌر ق -شبل بعزبه كائن جنٌه االف عشره11111لدره

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 12523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشاوى على عوض اسامه -  43

 الفٌشاوى مرسى على عوض/ بملن- الوسطانى الخط - ابولٌر ق - شبل ع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 12523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشاوى على عوض اسامه -  44

 عوض/ بملن الوسطانى الخط - شبل بعزبه كائن25111 مال براس وتصدٌر سٌارات معرض نشاطه رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 الفٌشاوى مرسى على

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود على اٌمن -  45

  على محمود على ابراهٌم/  بملن صمر زاوٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل شحاته دمحم سامح -  46

  حسن سعد فاطمه/  بملن غطاس بركة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوحوٌطه ناجى سعٌد محمود -  43

  شتا شتاعلى/  بملن البركه كوم - رافت عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممدم جابر زكرٌا سالى -  42

 راضى محمود بدر محمود/  بملن هللا جاب عامر دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالزٌن محمود دمحم -  42

  الحلوجى دمحم عبالبالى كمال دمحم/  بملن علوبه منشاة - الحالوجه لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج على عوض الدٌن سٌف -  51

  غانم السٌد شاهٌن عاشور هانى/  بملن بولٌن منشاة لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 3342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن اسماعٌل فتحى -  51

 " رجب حسن رجب احمد/  بملن  البلد البٌضا 2 رلم العمار"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  جعفر السٌد دمحم منال -  52

 . سالمه السٌد دمحم رضا/  بملن ابٌس - 4/  11 لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سلٌمان سلٌمان جابر دمحم -  53

 . ابوالعال بٌومً محمود فاطمة/  بملن عرابً 4/  14 - ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر سعد سمٌر رومانى -  54

  عبالوكٌل انور جمال/  بملن عبدشحتو طرٌك ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ موسى رمضان شعبان عالء -  55

  هلل عبدالغنى داود سعٌد/  بملن عامر منشاة هلل عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  بدر دعاء/  د صٌدلٌة -  56

 السٌد شحاته اشرف/  بملن حرب طلعت حً - نظٌر - األرز مضرب شارع بجوار 5 رلم محل خمسة محطة شارع ،:   الـتأشٌر

 . دٌاب شحاته

 تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 25244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراجً علً ابراهٌم رجب فوزي رجب -  53

 عبدالغفار السٌد صباح/ بملن البسلمون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 25244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراجً علً ابراهٌم رجب فوزي رجب -  52

 رجب فوزى: بملن بالبسلمون كائن جنٌه111111 مال براس اعالف تجاره بنشاط اخر رئٌسى له ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 على ابراهٌم

,  العنوان تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 22142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجزار على احمد محمود دمحم خلٌل -  52

  الجزار على احمد محمود دمحم/  بملن الكبٌر المسجد بجوار البحر شارع صٌره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 22151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمرى على عبدالفتاح جالء محمود -  61

  العمرى على عبدالفتاح جالء/  بملن حرب طلعت حى بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 25244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراجً علً ابراهٌم رجب فوزي رجب -  61

 عبدالغفار السٌد صباح/ بملن البسلمون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 22151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى سعد السٌد اٌمن -  62

 دمحم عبدالرحمن سلٌمان/ بملن - االولى الدفعة التملٌن -سنتر سوٌت شارع3 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 22214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل الغنً عبد الوكٌل عبد هانً -  63

 هالل الغنً عبد الوكٌل عبد دمحم/  بملن  النصر كوبري بجوار الزنط ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 22214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل الغنً عبد الوكٌل عبد هانً -  64

  هالل الغنً عبد الوكٌل عبد دمحم/  بملن برسٌك - النصر كوبري بجوار - الزنط طرٌك ،:   الـتأشٌر وصف

 21211422 تارٌخ وفً 22152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(.  ابوصباع حسن عوض دمحم صفاء)  للمماوالت الصفا -  65

 الحوفى عٌد صمر احسان/  بملن دفشو - ٌونس عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 24225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سعفان دمحم صالح عمر -  66

 . مبارن عبدالرحٌم احمد نادر/  بملن برسٌك تبع الزنط ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 22214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل الغنى عبد الوكٌل عبد هانى -  63

 هالل الغنً عبد الوكٌل عبد دمحم/  بملن برسٌك - الزنط ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 24225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعفان دمحم صالح عمر -  62

 نادر/  بملن برسٌك تبع بالزنط كائن جنٌه12111 برأسمال مزارع ومستلزمات عالفة"  بنشاط اخر رئٌسً افتتاح ،:   الـتأشٌر

 . مبارن عبدالرحٌم احمد

 العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 22153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسولً حسٌن محمود سمٌر الدٌن سٌف -  62

 . ابراهٌم فرعون سامً جورج/  بملن رمسٌس شارع العمار مدخل ٌمٌن من 2 مدخل 6 العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 21216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سالم حسن على دمحم -  1

 وكافٌتٌرٌا مطعم

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 13311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنى على دمحم كٌالنى دمحم -  2

 " مصوغات"   الى تعدل:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 21243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  انشعب على الصاوى صبحى -  3

 نجارة ورشه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 24231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  داود سولاير مورٌس جورج -  4

(  6 المجموعه من 36 والفمرة 12 المجموعة عدا وفٌما لانونا به المسموح حدود فى) وتصدٌر استٌراد"  الى تعدل:  التأشٌر

 . وحبوب

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باشا على اسماعٌل مبرون -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان احمد اسماعٌل طه -  2

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج على عوض الدٌن سٌف -  3

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعودى رجب دمحم رجب -  4

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  للرحالت سنهر)  سنهر خمٌس عبدالحمٌد محمود -  5

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 22133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العسكرى احمد/ د صٌدلٌه -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالزٌن محمود دمحم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 22135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبداللطٌف نوح باٌها -  2

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211423 تارٌخ وفً 25244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراجً علً ابراهٌم رجب فوزي رجب -  2

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  علً رمضان دمحم باتعة -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 3223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبدالجواد مبرون دمحم -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 6412   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونً سلٌمان السٌد ٌاسر -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 22214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل الغنً عبد الوكٌل عبد هانً -  13

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211423 تارٌخ وفً 22151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى سعد السٌد اٌمن -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم ماهر هٌثم -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تمراز احمد/ د صٌدلٌه -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  محمود حسن نبٌل احمد -  13

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211423 تارٌخ وفً 22142   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجزار على احمد محمود دمحم خلٌل -  12

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم النبوى دمحم سعٌد -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الجروانً ابراهٌم دمحم فادٌة -  21

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح رضوان دمحم فتحى دمحم هانى -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ موسى رمضان شعبان عالء -  22

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 22153   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسولً حسٌن محمود سمٌر الدٌن سٌف -  23

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 6431   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تكال حنا حكٌم صفوت -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 24225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سعفان دمحم صالح عمر -  25

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد عبدالحمٌد دمحم اٌمن -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22142   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممدم جابر زكرٌا سالى -  23

 خاص: التأشٌر

 تم21211422 تارٌخ وفً 22152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(.  ابوصباع حسن عوض دمحم صفاء)  للمماوالت الصفا -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 12523   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشاوى على عوض اسامه -  22

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود على اٌمن -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل شحاته دمحم سامح -  31

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  جعفر السٌد دمحم منال -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سلٌمان سلٌمان جابر دمحم -  33

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211423 تارٌخ وفً 22151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمرى على عبدالفتاح جالء محمود -  34

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عوض شحاته ابراهٌم رمضان -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر سعد سمٌر رومانى -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باشا على اسماعٌل صبحى سامى -  33

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 22113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌف حسن احمد فتحى سامح -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرمانه حسن دمحم ناصر -  32

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22146   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوحوٌطه ناجى سعٌد محمود -  41

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 22224   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال ٌاسر -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 22132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  بدر دعاء/  د صٌدلٌة -  42

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ابووردة سعد خمٌس دمحم: الى 23142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211421:  تارٌخ فى  ،  -  1

   السٌارات لتجارة الشروق معرض: الى 23142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211421:  تارٌخ فى  ،  -  2

 .   التصدٌر و لالستٌراد البتول: الى 24231 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211426:  تارٌخ فى  ،  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211414،   تارٌخ وفً 23324، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم ولً عبدالعال محمود حربً/  شركة -  1

  جنٌه  12111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211414،   تارٌخ وفً 23324، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه دمحم ولً عبدالعال محمود حربً/  شركة -  2

  جنٌه  12111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمود حربً/  شركة: الى 23324 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211414:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركاه دمحم ولً عبدالعال

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و االدارة حك واصبح.  متضامن كشرٌن للشركة انضم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالرحٌم محمود خلف شعبان -  1

 كافة مع التعامل و الحسابات وغلك وفتح االٌداع و بالسحب البنون مع لالتعام فى دمحم ولً عبدالعال محمود حربً/  للسٌد التولٌع

 وتحمٌك اغراضها ولصالح الشركة باسم االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع و االلتراض و حكومٌه والغٌر الجومٌة الجهات

 ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم فمط مجتمعٌن ٌكونوا الرهن و األصول بٌع فى أما,   اغراضها

 23324   برلم    21211414:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و االدارة حك واصبح.  متضامن كشرٌن للشركة انضم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالرحٌم محمود خلف شعبان -  2

 كافة مع التعامل و الحسابات وغلك وفتح االٌداع و بالسحب البنون مع التعامل فى دمحم ولً عبدالعال محمود حربً/  للسٌد التولٌع

 وتحمٌك اغراضها ولصالح الشركة باسم االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع و االلتراض و حكومٌه والغٌر الجومٌة الجهات

 ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم فمط مجتمعٌن ٌكونوا الرهن و األصول بٌع فى أما,   اغراضها

 23324   برلم    21211414:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، 1241  2112/12/16-جـ.   النجار المجد ابو عبدالرحمن ولٌد/ ص.د - النجار عبدالرحمن ولٌد/د صٌدلٌة -  1

 13332   برلم    21211414

 11346   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1243  2112/12/13-ج  ابراهٌم عبدالتواب منصور فرحات -  2

 11346   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1255  2114/12/13-ج  ابراهٌم عبدالتواب منصور فرحات -  3

 11346   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1256  2112/12/13-ج  ابراهٌم عبدالتواب منصور فرحات -  4

 15224   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1253  2113/12/12-جـ  الغرٌب عبدالجواد السٌد عبدالجواد طارق -  5

:  تارٌخ ، 1261  2121/11/14-ج  سبٌته عوض هللا فتح صبري/  د - عوض هللا فتح صبري الدكتور صٌدلٌه -  6

 12521   برلم    21211414

:  تارٌخ ، 1241  2115/12/26-جـ.   النجار المجد ابو عبدالرحمن ولٌد/ ص.د - النجار عبدالرحمن ولٌد/د صٌدلٌة -  3

 13332   برلم    21211414

 12233   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1233  2113/14/22-ج.   ٌونس عوض احمد عامر -  2

 21363   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1251    الرازق عبد الغنى عبد الرازق عبد عاطف -  2

:  تارٌخ ، 1261  2112/11/16-ج  سبٌته عوض هللا فتح صبري/  د - عوض هللا فتح صبري الدكتور صٌدلٌه -  11

 12521   برلم    21211414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  تارٌخ ، 1262  2113/11/16-ج  سبٌته عوض هللا فتح صبري/  د - عوض هللا فتح صبري الدكتور صٌدلٌه -  11

 12521   برلم    21211414

 12213   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1254  2113/15/12-ج.   محروس عبدهللا الٌزٌد ابو عبدهللا -  12

 16635   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1263  2112/12/22-ج  المولى عبد هللا عبد مرضى الحك عبد -  13

 12132   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1253  2116/13/12-ج.   عمر حسن عبدهللا رمضان -  14

 21366   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1222  2121/14/16-جـ  ابراهٌم حسن شاهٌن السٌد -  15

 2351   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1221  2112/13/12-جـ  ابراهٌم سعد صالح -  16

 12642   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2236  2113/12/21-جـ  حسانٌن على حمٌده شولى سعٌد -  13

 12123   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1263  2112/13/14-جـ  وكون دمحم دمحم عبدالستار سحر -  12

 2351   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1221  2112/13/12-جـ  ابراهٌم سعد صالح -  12

 16462   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1223  2112/16/16-جـ  ابوسلٌمان على دمحم الحمٌد عبد جمعة -  21

 11613   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1221  2113/ 2/ 13 جـ  شتا احمد عباس الحمٌد عبد حسن -  21

 11613   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1222  2112/ 2/ 13 جـ  شتا احمد عباس الحمٌد عبد حسن -  22

 11613   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1223  2113/ 2/ 13 جـ  شتا احمد عباس الحمٌد عبد حسن -  23

 21232   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1222  2121/12/23-جـ  راضى فرج المادر عبد شعبان خالد -  24

 2351   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1232  2116/12/13-جـ  ابراهٌم سعد صالح -  25

 21216   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1231  2112/11/11-جـ.   سالم حسن على دمحم -  26

 13311   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1226  2115/ 2/ 2 جـ  كٌالنى على دمحم كٌالنى دمحم -  23

 2351   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1232  2112/16/13-جـ  ابراهٌم سعد صالح -  22

 12121   برلم    21211421:  تارٌخ ، 1314  2116/12/11-جـ.   مطهر اسماعٌل حسن احمد -  22

 21243   برلم    21211421:  تارٌخ ، 1316  2112/11/21-ج.   شعبان على الصاوى صبحى -  31

 3125   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1325  2112/15/12-جـ  عوض دمحم الصاوى دمحم -  31

 6313   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1312  2114/12/24-جـ  السٌد حسن احمد سعد خالد -  32

 6313   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1312  2112/14/24-جـ  السٌد حسن احمد سعد خالد -  33

 3365   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1326  2112/13/21-جـ  عمرو ٌوسف عبدهللا جمال -  34

:  تارٌخ ، 1326  2112/13/21-جـ  عمرو ٌوسف عبدهللا جمال-االلى والبالط والجرانٌت للرخام عمرو مصنع -  35

 3365   برلم    21211426

 21161   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1322  2121/ 2/ 1 جـ.   عبدالرحمن احمد دمحم محمود -  36

 16313   برلم    21211426:  تارٌخ ، 1311  2112/11/22-جـ  مصطفى عبدالوهاب مصطفى محمود -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  تارٌخ ، 1343  2112/12/13-ج{   سالم حسن حسٌن الدٌن كمال/ ص1د}  سالم حسٌن الدٌن كمال الدكتور صٌدلٌه -  32

 2233   برلم    21211423

 6152   برلم    21211423:  تارٌخ ، 1335  2112/12/11-ج  عبدالعظٌم محمود الفت -  32

 16232   برلم    21211423:  تارٌخ ، 1341  2121/ 1/ 11 جـ  محمــــد عبدهللا فتحى سالمة -  41

 21142   برلم    21211423:  تارٌخ ، 1333  2112/12/31جـ.   وسىم نسٌم موسى عواطف -  41

 12221   برلم    21211423:  تارٌخ ، 13334  2121/13/11-ج  منصور مبرون منصور ناجى -  42

 12221   برلم    21211423:  تارٌخ ، 13334  2121/13/11-ج  منصور مبرون منصور ناجى -  43

:  تارٌخ ، 1342  2121/14/21-ج{   سالم حسن حسٌن الدٌن كمال/ ص1د}  سالم حسٌن الدٌن كمال الدكتور صٌدلٌه -  44

 2233   برلم    21211423

 12566   برلم    21211423:  تارٌخ ، 1331  2121/ 2/ 1 جـ(   الصباغ حسن سعد سمٌر هشام)  للرحالت الصباغ -  45

 16221   برلم    21211422:  تارٌخ ، 1345  2121/13/21-جـ.   اسماعٌل حسٌن منصور محمود -  46

 16152   برلم    21211422:  تارٌخ ، 1346  2113/11/22جـ  نعمه ابو باشا رمضان هدي -  43

 16152   برلم    21211422:  تارٌخ ، 1343  2112/11/22جـ  نعمه ابو باشا رمضان هدي -  42

 21312   برلم    21211422:  تارٌخ ، 1354  2121/13/12جـ  عٌد بسٌونى مصطفى همت -  42

   برلم    21211422:  تارٌخ ، 1353  2112/12/12-جــ  عبدالعاطً ابراهٌم رمضان سعد/الزراعٌة لتأجٌراالالت لباء -  51

16112 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13113   برلم    21211414:  تارٌخ ، 1242  2121/14/13-ج  وشرٌكه بولص فهٌم بولص/ شركة -  1

 11331   برلم    21211412:  تارٌخ ، 1266  2112/11/24-جـ  وشركاؤه علً دمحم ابراهٌم/  شركه -  2

    21211422:  تارٌخ ، 1353  2121/13/11جـ  وشركاه ٌونس عرفه ٌسرى السٌارات وخدمه لتموٌن  ٌونس محطه -  3

 2423   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


