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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255426 تارٌخ وفً 58286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى عبدالحمٌد خمٌس عماد -  5
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:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255426 تارٌخ وفً 58288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن فتحى منى -  15
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255428 تارٌخ وفً 58223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم اسحك الدٌن كمال -  15
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:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255422 تارٌخ وفً 58228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دٌب سٌد ابراهٌم -  16
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255422 تارٌخ وفً 58224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السوٌفً دمحم احمد اٌمان -  12

 الحمٌد عبد جمال مصطفى \ ملن الفٌوم بندر جنوب حً اللهونً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255422 تارٌخ وفً 58225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الستار عبد كمال احمد -  15

 السٌد بكري مفرح هند \ ملن اطسا مركز فهمً دمحم منشاه فرحات عزبه ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255455 تارٌخ وفً 58616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرجان جرجس عزت سحر -  1

 حرٌمى كوافٌر:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 56535   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد رمضان معوض احمد -  2

 لدى ومعممات مطهرات صنٌعوت كٌماوٌات وتوزٌع وتعبئة وخلط والتصنٌع واالعالف بٌطرٌة ادوات بجعلة النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 العٌن بنفس الغٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255413 تارٌخ وفً 58281   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض دمحم السالم عبد مصطفى -  1

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255422 تارٌخ وفً 58228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دٌب سٌد ابراهٌم -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255428 تارٌخ وفً 58223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم اسحك الدٌن كمال -  3

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255413 تارٌخ وفً 58282   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد سٌد سٌد نعمه -  4

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255422 تارٌخ وفً 58226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد لطب رجب احمد -  5

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255413 تارٌخ وفً 58283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد احمد فاٌزه -  6

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58282   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد رجب سعٌد رانٌا -  8

 خاص: التأشٌر



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا امٌن اسحك مٌنا -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌباوى نصٌف اشرف شنوده -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم هرون دمحم -  15

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم25255412 تارٌخ وفً 58265   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر عبدالسالم الدٌن كمال شعبان -  11

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255428 ٌختار وفً 58222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهٌم رمضان رلٌه -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58286   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى عبدالحمٌد خمٌس عماد -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255422 تارٌخ وفً 58225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الستار عبد كمال احمد -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255426 تارٌخ وفً 58288   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن فتحى منى -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255422 تارٌخ وفً 58224   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السوٌفً دمحم احمد اٌمان -  16

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255455 تارٌخ وفً 58616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرجان جرجس عزت سحر -  18

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25255413 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على اسماعٌل دمحم زٌنب -  12

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 cavaraty بجعله التجارٌه السمه تعدٌل: الى 55836 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255413:  تارٌخ فى  ،  -  1

   المحمول لبٌع

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25255426 تارٌخ وفى ،   55455:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه سعد دمحم سعد   - 1

 2525/ 4/ 26 من اعتبارا نهائٌا تصفٌتها وتمام الشركة انحالل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلة الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، للسٌرامٌن حموده اوالد -  1

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن

 الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، بالمطاعى ومستلزماته السٌرامٌن وبٌع والتصدٌر لالستٌراد حموده اوالد -  2

 تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 بجعلة الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة وعنوان اسم تعدٌل -  3

 تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط

 بجعلة الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة وعنوان اسم تعدٌل -  4

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماته السٌرامٌن وتجارة وتصدٌر استٌراد

 تضامن شركة:  التأشٌر

 السٌرامٌن وتجارة وتصدٌر استٌراد بجعلة الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، للسٌرامٌن حموده اوالد -  5

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماته

 بجعلها  الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن  بجعلة الشركة  وعنوان اسم تعدٌل -  6

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر استٌراد

 تضامن شركة:  التأشٌر

 بجعلها  الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة وعنوان اسم تعدٌل -  8

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر استٌراد

 تضامن شركة:  التأشٌر

 السرمٌن وتجارة والتصدٌر استٌراد بجعلها  الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، للسٌرامٌن حمودة اوالد -  2

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة

  الشركة تاسٌس من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، بالمطاعً ومستلزماته السٌرامٌن وبٌع والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد -  5

,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر استٌراد بجعلها

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف

 وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعله المخزن من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، للسٌرامٌن حموده اوالد -  15

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن

 اوالد بجعله المخزن من الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعله الشركة وعنوان اسم تعدٌل -  11

,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف

 تعدٌل  تضامن شركة ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها للفرع التجارٌة السمة تعدٌل -  12

 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعله المخزن من الغرض

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها الفرع تاسٌس من الغرض ٌل تعد  تضامن شركة ، للسٌرامٌن حموده اوالد -  13

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن

 اوالد بجعلها الفرع تاسٌس من الغرض ٌل تعد  تضامن شركة ، وشرٌكه جودة حسن بجعلة الشركة وعنوان اسم تعدٌل -  14

,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف

 ٌل تعد  تضامن شركة ، ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها للفرع التجارٌة السمة تعدٌل -  15

 وفً 58285   برلم لٌدها سبك  ، تلزماتةومس السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها الفرع تاسٌس من الغرض

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255415 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكه جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة

  وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن  بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشرٌكة جودة حسن دمحم حسن بجعله الشركة

 التجارٌة السمة تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  6

 ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها للفرع



 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

 وعنوان اسم تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكه جودة حسن بجعلة الشركة

 التجارٌة السمة تعدٌل: الى 58285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255415:  تارٌخ فى  ،  -  2

 ومستلزماتة السرمٌن وتجارة والتصدٌر لالستٌراد حمودة اوالد بجعلها للفرع

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االجراءات كافة ولتخاذ والتولٌع االدارة حك وحده وله  شرٌن غٌر مدٌر  تضامن شركة  ملٌجى عبدالحمٌد صالح ناصر -  1

 22221   برلم    25255415:  تارٌخ ، منفردا عنوانها وتحت باسمها الشركة عن ةنٌاب المانونٌة

 االجراءات كافة ولتخاذ والتولٌع االدارة حك وحده وله  شرٌن غٌر مدٌر  تضامن شركة  ملٌجى عبدالحمٌد صالح ناصر -  2
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 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

   األحكام   
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