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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تورٌدات عن 21237 برلم 21211422 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم نصر سمٌر فوزٌة -  1

 دمحم دمحم سٌد طارق/  المؤجر   المالحة حافظ  دمحم ش 22:  بجهة ،( االنترنت ددون) عمومٌة مماوالت و عمومٌة

 ، مواشً حظٌره عن 21233 برلم 21211417 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه طمٌه سعٌد طه -  2

 سعٌد طه عبدالرحمن/المؤجر الرجوله منشٌه كوبري بجوار الشعراوٌه شارع 1 رلم عمار:  بجهة

 حظٌره عن 21222 برلم 21211413 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو الحافظ عبد دمحم عبده -  3

 عبدالحافظ دمحم احمد/المؤجر العمده بمرٌه عرابً ابو سكه:  بجهة ، مواشً

:  بجهة ، ممله عن 21235 برلم 21211421 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله احمد دمحم ٌاسر -  4

 الطالب/ملن الكوٌت حً المدس ببرج 3 و 2 ارلام بعض علً مفتوحٌن محلٌن

 و لتربٌة حظٌرة عن 61155 برلم 21211422 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السٌد محمود دمحم -  5

 شولى دمحم فاتن/ المؤجر - البحارة كبرٌت المنال ِشارع:  بجهة ، المواشى حلب

 و لتربٌة حظٌرة عن 61155 برلم 21211422 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السٌد محمود دمحم -  6

 حسن فتحى اشرف/ المؤجر - البحارة كبرٌت المنال شارع: ِ بجهة ، المواشى حلب

 سوبر عن 21231 برلم 21211414 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سدارى عبدالحسٌب مكارٌوس -  2

 والده/  المؤجر   الهاوٌس عبدالعاطى مجاهد شارع 1 رلم عمار:  بجهة ، ماركت

 تورٌدات عن 21234 برلم 21211421 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باسٌلوس حبٌب رافت حنان -  2

 العابدٌن زٌن مظهر/  المؤجر  موسى النبى شارع 2 رلم عمار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومٌة

 و عطور عن 21243 برلم 21211422 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس دمحم فوزى دمحم -  7

 الصباح مدٌنة مالن ابن انس بجمعٌة الكائن 21 رلم المحل:  بجهة ، تجمٌل مستحضرات

 عن 21242 برلم 21211422 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال مصطفى زغلول صالح تٌمٌه -  11

 دمحم حسن احمد/  المؤجر - الهاوٌس المخزنجى شارع 1 مرل عمار محل:  بجهة ، حلوٌات مستلزمات بٌع

 كمالٌات عن 21245 برلم 21211422 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبدالمنعم دمحم الشٌماء -  11

 احمد عبدهللا جمال/  المؤجر - النور بمدٌنة الخضر شارع:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع و

 تجاة عن 21232 برلم 21211414 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس سدارى عبدالحسٌب حلٌم -  12
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 ، مفروشات عن 21244 برلم 21211422 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن حسانٌن محمود دٌنا -  14
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 ، عٌش بٌع عن 21241 برلم 21211422 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن امٌن مصطفً اٌمان -  15

 الدٌن صالح سامً مً/المؤجر المعمل عرب الرحمه مسجد بجوار النادي سور شارع 3 رلم عمار:  بجهة

 مماوالت عن 21241 برلم 21211422 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته السٌد دمحم الحسٌن -  16

 شحاته السٌد دمحم احمد/المؤجر   جمٌع ارض الخطاب بن عمر شارع شمة:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومٌة وتورٌدات عمومٌة



 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

 عن 21231 برلم 21211414 فى لٌد ، 511111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد عبدالرحٌم دمحم نسمه -  12

 فتوح دمحم ٌاسر/المؤجر الجبالٌات نادي خلف العزٌز عبد بن عمر شارع 11 رلم بالعمار محل:  بجهة ، مالبس تفصٌل مشغل

 مماوالت عن 21227 برلم 21211414 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو عطٌتو على دمحم -  12

 على سٌد احمد/  المؤجر   المدٌمة الصناعٌة المنطمة شارع 1 رلم عمار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومٌة تورٌدات و عمومٌة

 عن 21226 برلم 21211412 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجد ابو المجٌد عبد المعاطً ابو حسن -  17

 دمحم محمود محسن/المؤجر مالن بن انس جمعٌة بمبنً الكائنٌن 2و2 رلم محلٌن:  بجهة ، ماركت سوبر

  مكتب عن 21222 برلم 21211417 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن احمد محمود -  21

 باشا عبدالرحمن زامل/المؤجر عتاله لسم خلف الكبانون131رلم عمار:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومٌه ومماوالت تورٌدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21236 برلم 21211421 فى ،لٌدت 12111.111   مالها ،رأس  بلدى مخبز  ،  شركة   سلٌمان دمحم ٌوسف محمود ورثه -  1

 152شارع الزراٌر البلبوشى تمسٌم:  بجهة ، بلدى مخبز عن ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211412 تارٌخ وفى ،   21521:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً احمد دمحم سعٌد ندا   - 1

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   21211412 تارٌخ وفى ،   21525:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رمضان اسماعٌل محمود احمد   - 2

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211417 تارٌخ وفى ،   66724:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسنٌن حسن حسنٌن دمحم  مصطفى   - 3

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211413 تارٌخ وفى ،   61672:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دٌاب سالم ابراهٌم ٌاسر   - 4

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   21211413 تارٌخ وفى ،   56737:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  متولى محمود عبداللطٌف انتصار   - 5

 التجارة العتزالها شطب  السجل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211417 تارٌخ وفى ،   43232:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان دمحم ٌوسف محمود   - 6

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   21211417 تارٌخ وفى ،   21617:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسنٌن علٌوه مسعد هدى   - 2

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   21211421 تارٌخ وفى ،   62432:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موافى الشحات  دمحم كمال   - 2

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   21211426 تارٌخ وفى ،   22711:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن دمحم دمحم سٌد   - 7

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   21231:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود الحمد ابو احمد   - 11

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   61142:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدسولى على سلٌم اسماء   - 11

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   21216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم حسنً هشام   - 12

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   25141:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم عثمان فوزٌة   - 13

 التجارة العتزالها شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  42242 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حامد منصور على -  1

  جنٌه  111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211417 ، تارٌخ وفً  57362 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم ابراهٌم السٌد -  2

  جنٌه  1511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211417 ، تارٌخ وفً  45716 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالعزٌز دمحم جٌهان -  3

  جنٌه  511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211414 ، تارٌخ وفً  62152 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد بشٌر صابر دمحم -  4

  جنٌه  11111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211417 ، تارٌخ وفً  21223 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه دمحم دمحم سٌد سها -  5

  جنٌه  21111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211421 ، تارٌخ وفً  21216 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن فؤاد محمود دمحم -  6

  جنٌه  25111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211421 ، تارٌخ وفً  21234 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  باسٌلوس حبٌب رافت حنان -  2

  جنٌه  511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211426 ، تارٌخ وفً  46321 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البشالوي حسن علً السٌد -  2

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211422 ، تارٌخ وفً  61155 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عامر السٌد محمود دمحم -  7

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211422 ، تارٌخ وفً  56671 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبداللطٌف غرٌب دمحم -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211422 ، تارٌخ وفً  62161 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد السٌد منصور دمحم -  11

  جنٌه  151111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 62675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ على حافظ حافظ احمد -  1

 سعٌد ولٌم هانى/ المؤجر عتاله النور ساب الٌو مول ب 1 عمار 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 62675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ حافظ احمد/  الدكتور صٌدلٌه -  2

 سعٌد ولٌم هانى/ المؤجر عتاله النور ساب الٌو مول ب 1 عمار 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 21226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو المجٌد عبد المعاطً ابو حسن -  3

  دمحم محمود محسن/المؤجر مالن بن انس جمعٌة بمبنً الكائنٌن 2و2 رلم محلٌن ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211417 تارٌخ وفً 21222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن احمد محمود -  4

 باشا عبدالرحمن زامل/المؤجر عتاله لسم خلف الكبانون131رلم عمار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 21222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر ابو الحافظ عبد دمحم عبده -  5

 عبدالحافظ دمحم احمد/المؤجر العمده بمرٌه عرابً ابو سكه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 21231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سدارى عبدالحسٌب مكارٌوس -  6

  والده/  المؤجر   الهاوٌس عبدالعاطى مجاهد شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 21227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسن ابو عطٌتو على دمحم -  2

  على سٌد احمد/  المؤجر   المدٌمة الصناعٌة المنطمة شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 21231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد عبدالرحٌم دمحم نسمه -  2

 فتوح دمحم ٌاسر/المؤجر الجبالٌات نادي خلف العزٌز عبد بن عمر شارع 11 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 21232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس سدارى عبدالحسٌب حلٌم -  7

  بٌومى دمحم سمٌر اٌمن/  المؤجر االلبان شارع 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211417 تارٌخ وفً 21233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه طمٌه سعٌد طه -  11

 سعٌد طه عبدالرحمن/المؤجر الرجوله منشٌه كوبري بجوار الشعراوٌه شارع 1 رلم عمار ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 21232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمد ابو حفنً عبدالسالم حسانً -  11

  الفمً حسن دمحم دمحم/المؤجر عارف ابو جبالٌه الثانً بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف



 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,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 21235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله احمد دمحم ٌاسر -  12

 الطالب/ملن الكوٌت حً المدس ببرج 3 و 2 ارلام بعض علً مفتوحٌن محلٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 21234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باسٌلوس حبٌب رافت حنان -  13

  العابدٌن زٌن رمظه/  المؤجر  موسى النبى شارع 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 21112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود محمود صابرٌن -  14

 ٌس بدرى احمد/  المؤجر - السوٌس الجناٌن عارف ابو شارع/ تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22736    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع ابوزٌد سلٌمان -  15

 فراج على محمود/ المؤجر  عرابى احمد شارع من متفرع على ابراهٌم شارع 1 رلم بالعمار2 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 22736    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع ابوزٌد سلٌمان -  16

  فرج على محمود/  المؤجر    عرابى احمد شارع من متفرع على ابراهٌم شارع 1 رلم بالعمار 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 66342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى خلٌل برهوم هانى -  12

  نصرى ناجى رومانى/  المؤجر   الفار جبالٌة ش 53 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم طاٌع ابراهٌم دمحم -  12

  مسلم عبدهللا احمد/  المؤجر     الترعة ش 35 رلم العمار االول بالدور شمة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 37225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد دمحم الفتاح عبد مصطفً -  17

  الطالب ملن   المدٌمة االلبان السماد مٌاه وابور امام العاص بن عمرو شارع فهٌم حارة 1 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم نصر سمٌر فوزٌة -  21

  دمحم دمحم سٌد طارق/  المؤجر   المالحة حافظ  دمحم ش 22 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 56671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبداللطٌف غرٌب دمحم -  21

  خلٌل محمود دمحم/  المؤجر    1 السالم عفان بن عثمان ش ا14 رلم بالعمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن امٌن مصطفً اٌمان -  22

 الدٌن صالح سامً مً/المؤجر المعمل عرب الرحمه مسجد بجوار النادي سور شارع 3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 54452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سلٌمان عمر -  23

  دمحم سلٌمان خالد/  المؤجر  الٌهودٌة هٌشة شارع الهاشمٌة برج االرضى الدور37 رلم عمار 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 54452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سلٌمان عمر -  24

 دمحم سلٌمان خالد/  المؤجر  الٌهودٌة هٌشة شارع الهاشمٌة برج االرضى الدور37 رلم عمار 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته السٌد دمحم الحسٌن -  25

 شحاته السٌد دمحم احمد/المؤجر   جمٌع ارض الخطاب بن عمر شارع شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 61155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد محمود دمحم -  26

  شولى دمحم فاتن/  المؤجر - البحارة كبرٌت المنال شارع/  اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 61155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد محمود دمحم -  22

  شولى دمحم فاتن/ المؤجر - البحارة كبرٌت المنال ِشارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 61155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد محمود دمحم -  22

 حسن فتحى اشرف/ المؤجر - البحارة كبرٌت المنال شارعِِ  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق عبدالمنعم دمحم الشٌماء -  27

  احمد عبدهللا جمال/  المؤجر - النور بمدٌنة الخضر شارع ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال مصطفى زغلول صالح تٌمٌه -  31

 دمحم حسن احمد/  المؤجر - الهاوٌس المخزنجى شارع 1 رلم عمار محل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم فوزى دمحم -  31

  الصباح مدٌنة مالن ابن انس بجمعٌة الكائن 21 رلم المحل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 21244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن حسانٌن محمود دٌنا -  32

 حسانٌن محمود لمٌاء/المؤجر النٌل شارع من المدارس بشارع المغربً تمسٌم 31 ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 42242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حامد منصور على -  1

 بمالة/  اضافة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى  علً عاطف نسمة -  2

 مملة/  تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 62152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بشٌر صابر دمحم -  3

 (االنترنت دون)عمومٌه تورٌدات/تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 21234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باسٌلوس حبٌب رافت حنان -  4

 (6 المجموعة من 36 الفمرة و 17 المجموعة عدا فٌما) تصدٌر و استٌراد/  اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 56671   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبداللطٌف غرٌب دمحم -  5

 البان منتجات/ تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 66342   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى خلٌل برهوم هانى -  6

 الغذائٌة المواد تعبئة/  تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 62332   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد عبدالممصود احمد رانٌا -  2

                                                                                                                               غذائٌة مواد توزٌع/  حذف:  التأشٌر

 عمومٌة مماوالت/  اضافة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 21235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله احمد دمحم ٌاسر -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس سدارى عبدالحسٌب حلٌم -  2

 خاص: التأشٌر وصف



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 61155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد محمود دمحم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 21234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باسٌلوس حبٌب رافت حنان -  4

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 21226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو المجٌد عبد المعاطً ابو حسن -  5

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211417 تارٌخ وفً 21222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن احمد محمود -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن امٌن مصطفً اٌمان -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 54452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سلٌمان عمر -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته السٌد دمحم الحسٌن -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسن ابو عطٌتو على دمحم -  11

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211417 تارٌخ وفً 21233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه طمٌه سعٌد طه -  11

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 21232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمد ابو حفنً عبدالسالم حسانً -  12

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم فوزى دمحم -  13

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن حسانٌن محمود دٌنا -  14

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سدارى عبدالحسٌب مكارٌوس -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21245   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق عبدالمنعم دمحم الشٌماء -  16

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد عبدالرحٌم دمحم نسمه -  12

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21237   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم نصر سمٌر فوزٌة -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم طاٌع ابراهٌم دمحم -  17

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 21222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر ابو الحافظ عبد دمحم عبده -  21

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة نوع تعدٌل تم21211422 تارٌخ وفً 21242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال مصطفى زغلول صالح تٌمٌه -  21

 اصخ: التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الشهداء مملة: الى 21131 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211414:  تارٌخ فى  ،  -  1

   العمومٌه للتورٌدات الٌوسف: الى 62152 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211414:  تارٌخ فى  ،  -  2

   التصدٌر و لالستٌراد ترٌد سانتانا: الى 21234 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211421:  تارٌخ فى  ،  -  3

   الغذائٌة المواد لتعبئة الجوكر: الى 66342 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211422:  تارٌخ فى  ،  -  4

   زمان خٌر: الى 56671 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211422:  تارٌخ فى  ،  -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211414 تارٌخ وفى ،   61721:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه السعٌد المعطى عبد دمحم   - 1

 نهائٌا تصفٌتها تمام و الشركة حل  السجل

 شطب/محو تم   21211414 تارٌخ وفى ،   61721:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه السعٌد المعطى عبد دمحم   - 2

 نهائٌا تصفٌتها تمام و الشركة حل  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211422 تارٌخ وفى ،   65514:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه احمد بكر احمد   - 3

 نهائٌا تصفٌتها وتمام الشركه حل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211421،   تارٌخ وفً 31272، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه فتحً دمحم احمد -  1

  جنٌه  2111111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211421،   تارٌخ وفً 31272، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و عطٌة دمحم فؤاد احمد دمحم -  2

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211421،   تارٌخ وفً 31272، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه على فتحى دمحم -  3

  جنٌه  2111111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 و االستٌراد و( االنترنت دون) عمومٌة ٌداتتور و عمومٌة مماوالت مكتب/  تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه فتحً دمحم احمد -  1

 تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 31272   برلم لٌدها سبك  ،( 6 المجموعة من 36 الفمرة و 17 المجموعة عدا فٌما) التصدٌر

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط

 و( االنترنت دون) عمومٌة تورٌدات و عمومٌة مماوالت مكتب/  تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شركاه و عطٌة دمحم فؤاد احمد دمحم -  2

 تارٌخ وفً 31272   برلم لٌدها سبك  ،( 6 المجموعة من 36 الفمرة و 17 المجموعة عدا فٌما) التصدٌر و االستٌراد

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421

 و االستٌراد و( االنترنت دون) عمومٌة تورٌدات و عمومٌة مماوالت مكتب/  تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على فتحى دمحم -  3

 تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 31272   برلم لٌدها سبك  ،( 6 المجموعة من 36 الفمرة و 17 المجموعة عدا فٌما) التصدٌر

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دمحم فؤاد احمد دمحم: الى 31272 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211421:  تارٌخ فى  ،  -  1

 شركاه و عطٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

                                                                               موصٌٌن شركاء ثالثة عدد دخول  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم فؤاد احمد دمحم -  1

                                                                                                                           حمولهم كافة استالم و الشركة من موصى شرٌن اثنٌن عدد خروج

 الجهات جمٌع امام الشركة تمثٌل حك له و بمفردة دمحم فؤاد احمد دمحم المتضامن الشرٌن حك من جعلة و التولٌع و االدارة بند تعدٌل/ 

 31272   برلم    21211421:  تارٌخ ، اٌداعا و سحبا البنون كافة امام الشركة تمثٌل و حكومٌة الغٌر و الحكومٌة

                                                                               موصٌٌن شركاء ثالثة عدد دخول  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم فؤاد احمد دمحم -  2

                                                                                                                           حمولهم كافة استالم و الشركة من موصى شرٌن اثنٌن عدد خروج



 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

 الجهات جمٌع امام الشركة تمثٌل حك له و بمفردة دمحم فؤاد احمد دمحم المتضامن الشرٌن حك من جعلة و التولٌع و االدارة بند تعدٌل/ 

 31272   برلم    21211421:  تارٌخ ، اٌداعا و سحبا البنون كافة امام الشركة تمثٌل و حكومٌة الغٌر و الحكومٌة

                                                                               موصٌٌن شركاء ثالثة عدد دخول  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم فؤاد احمد دمحم -  3

                                                                                                                           حمولهم كافة استالم و الشركة من موصى شرٌن اثنٌن عدد خروج

 الجهات جمٌع امام الشركة تمثٌل حك له و بمفردة دمحم فؤاد احمد دمحم المتضامن الشرٌن حك من جعلة و التولٌع و االدارة بند تعدٌل/ 

 31272   برلم    21211421:  تارٌخ ، اٌداعا و سحبا البنون كافة امام الشركة تمثٌل و حكومٌة الغٌر و الحكومٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 43422   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2112  2121/3/4-ج  عبدهللا دمحم عبدهللا احمد -  1

 61341   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2121  2121/11/15-ج  مكى دمحم رضوان محمود -  2

 52142   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2125  2117/15/23/ج  عٌسى على دمحم سعٌد -  3

 36121   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2122  2121/14/27-ج  احمد دمحم سعٌد -  4

 43621   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2122  2121/14/16-ج  دمحم علً امٌن علً -  5

 61212   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2131  2117/17/21-ج  السٌد محمود احمد كرٌمه -  6

 61762   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2132  2121/15/13-ج  شارب فرحات حافظ دمحم -  2

 47316   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2131  2112/12/11-ج  دمحم على دمحم دمحم -  2

 52262   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2122  2117/11/12-ج  ابراهٌم دمحم دمحم محمود -  7

 61672   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2141  2121/13/15-ج  دٌاب سالم ابراهٌم ٌاسر -  11

    21211413:  تارٌخ ، 2135  2111/12/12-ج(   ٌوسف ادرٌس مهندس)  والتورٌدات للمماوالت الزهراء مكتب -  11

 46517   برلم



 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

    21211413:  تارٌخ ، 2136  2116/12/16-ج(   ٌوسف ادرٌس مهندس)  والتورٌدات للمماوالت الزهراء مكتب -  12

 46517   برلم

 61267   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2137  2121/14/17-ج  على بربرى حماد اسالم -  13

 56737   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2134  2112/14/12-ج  متولى محمود عبداللطٌف انتصار -  14

 57244   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2132  2117/14/15-ج  الشامى احمد عبدالعزٌز رضا دمحم ٌاسر -  15

   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2142  2121/11/11-ج  والتورٌدات العمومٌه والمماوالت والتفرٌغ للشحن رشوان -  16

53142 

:  تارٌخ ، 2142  2121/11/11-ج  والتصدٌر واالستٌراد والتورٌدات العمومٌه والمماوالت والتفرٌغ للشحن رشوان -  12

 53142   برلم    21211414

   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2142  2121/11/11-ج  والتورٌدات العمومٌه والمماوالت والتفرٌغ للشحن رشوان -  12

53142 

 53332   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2151  2121/12/12-ج  مرسى السعٌد المعطى عبد دمحم -  17

 47522   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2155  2112/2/11-ج  خطاب عفٌفى امٌن بشٌر -  21

 47522   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2154  2117/11/3-ج  عفٌفى امٌن بشٌر -  21

 53641   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2142  2121/14/15-ج  احمد على محمود دمحم -  22

 42326   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2144  2116/12/16-ج  دمحم ٌوسف محمود عمرو -  23

:  تارٌخ ، 2163  2121/13/11-ج(  والتورٌدات للمماوالت المنشاوى)  ابراهٌم العاطى عبد منشاوى رمضان -  24

 53425   برلم    21211417

 53425   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2163  2121/13/11-ج  ابراهٌم عبدالعاطى منشاوى رمضان -  25

 61722   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2164  2121/15/14-ج  احمد عبدالرحمن رٌان فتحى -  26

 22736   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2152  2115/16/17-ج  عبدالسمٌع ابوزٌد سلٌمان -  22

 22646   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2152  2121/11/22-ج  الرشٌدي سٌد/  الدكتور صٌدلٌه -  22

 43232   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2161  2115/11/25-ج  سلٌمان دمحم ٌوسف محمود -  27

 53536   برلم    21211417:  تارٌخ ، 2162  2121/13/21-ج  العال عبد ٌونس عٌد دمحم -  31

 57232   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2121  2117/13/12-ج  دمحم عبدالمعطى مصطفى صباح -  31

 61244   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2165  2121/13/23-ج  دمحم محمود امٌن ابراهٌم -  32

:  تارٌخ ، 2166  2117/13/16-ج  البترولٌه الخدمات و العمومٌه والتورٌدات العمومٌه للمماوالت الدٌن عز هارون -  33

 51562   برلم    21211421

 52777   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2125  2112/12/15-ج  حامد دمحم رافت دمحم -  34

 42252   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2162  2112/12/26-ج  عطاكامل بهجت ابتسام -  35

 61372   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2125  2121/11/12-ج  بساده كامل لوٌس مٌنا -  36



 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

 61372   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2125  2121/11/12-ج  بساده كامل لوٌس مٌنا -  32

 22711   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2121  2115/6/3-ج  عبدالرحمن دمحم دمحم سٌد -  32

 22711   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2123  2115/6/1-ج  عبدالرحمن دمحم دمحم سٌد -  37

 22711   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2122  2111/6/2-ج  عبدالرحمن دمحم دمحم سٌد -  41

 54237   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2121  2115/12/1-ج  ابوالحسن معوض جمال -  41

 33526   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2124  2112/17/21-ج  عبدالمنعم عبدالحمٌد عبٌر -  42

 56671   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2173  2112/12/22-ج  احمد عبداللطٌف غرٌب دمحم -  43

 52617   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2126  2117/11/3-ج  دٌاب مصطفى دمحم الفتاح عبد -  44

 61155   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2122  2117/11/12-ج  عامر السٌد محمود دمحم -  45

 61142   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2171  2117/5/12-ج  الدسولى على سلٌم اسماء -  46

 51435   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2172  2112/12/16-ج  دمحم الدسولى ابراهٌم جابر حسام -  42

 52612   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2175  2117/11/13-ج  مٌخائٌل عازر ملن ناجى -  42

 61356   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2177  2117/12/14-ج  شارد بغدادى دمحم رمضان -  47

 53726   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2114  2115/16/15-ج  حسن على حسن دمحم -  51

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 33321   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2127  2112/12/31-ج  وشركاه خلٌل سٌد -  1

 61316   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2132  2117/12/31-ج  وشركاه حسٌن غرٌب احمد -  2

 35712   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2132  2115/14/11-ج  وشرٌكه مصطفى على دمحم -  3

 35712   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2132  2115/14/11-ج  وشركاه دمحم دمحم مصطفى عبدالستار -  4

 35712   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2141  2121/13/31-ج  وشرٌكه مصطفى على دمحم -  5

 35712   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2141  2121/13/31-ج  وشركاه دمحم دمحم مصطفى عبدالستار -  6

 61721   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2153  2117/11/14-ج  وشركاه السعٌد المعطى عبد دمحم -  2

 61721   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2153  2117/11/14-ج  وشرٌكه السعٌد المعطى عبد دمحم -  2

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه دردٌر دمحم سلٌمان -  7

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه على دردٌر دمحم -  11



 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

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشرٌكه على دردٌر دمحم -  11

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه  على دردٌر  دمحم -  12

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه دردٌر دمحم سلٌمان -  13

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه دردٌر دمحم سلٌمان -  14

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه على دردٌر دمحم -  15

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشرٌكه على دردٌر دمحم -  16

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه  على دردٌر  دمحم -  12

 16141   برلم    21211422:  تارٌخ ، 2111  2112/12/13-ج  وشركاه دردٌر دمحم سلٌمان -  12

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد نره   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   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

 


