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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  

 

:  بجهة ، بماله عن 11134 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مونس شحاته سعٌد دمحم -  1

 مونس رزق سعٌد/ ملن - لاسم بٌر شارع

 البماله تجارة عن 11142 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى عباس النبى عبد خلٌل -  2

 هللا عبد عبده الحاكم عبد/ بملن عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، بالتجزئه الزٌوت تشمل و

 الكتب تجاره عن 11146 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البصٌلى احمد مسعود صالح -  3

 ، االزمه الترخٌص على الحصول وبعد واألنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما الكتابٌه واألدوات

 البصٌلى احمد مسعود حمدى/ ملن الجدٌه:  بجهة

 ، ماركت سوبر عن 11152 برلم 21211315 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سعٌد غنٌم الكرٌم عبد -  4

 المصراوى دمحم دسعٌ غنٌم/ ملن كبكاب عزبه - علوان م:  بجهة

 وفاكهه خضار ثالجه عن 11162 برلم 21211329 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر دمحم طاهر دمحم -  5

 خضر احمد دمحم طاهر/ ملن رشٌد برج:  بجهة ،

 ، غذائٌه مواد عن 11133 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكسبرى خلٌل حسن دمحم -  6

 محارب دمحم صبحى/ ملن - األدفٌنى شارع:  بجهة

 عن 11141 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعٌدى المحسن عبد محمود احمد -  7

 بسٌونى سعٌد دمحم/ ملن الجٌش شارع من متفرع - الطوٌل شارع:  بجهة ، اسفنج تجاره

 زجاج تشغٌل عن 11144 برلم 21211311 فى لٌد ، 5110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد عثمان مجدى -  8

 سالم حسنٌن ابراهٌم/ بملن المعدٌه:  بجهة ، براوٌز

 بناء مواد تورٌد عن 11153 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحت حسن عطٌه كرٌم -  9

 السحت حسن عطٌه اسامه/ ملن الشوٌتى:  بجهة ،

 مكتب عن 7228 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار احمد على فرج احمد -  11

 على فرج فرج/ ملن التحرٌر مضرب من متفرع السالم حى - عٌسى الشٌخ حوض:  بجهة ، وتشطٌبات بناء مواد وتورٌد مماوالت

 احمد

 مكتب عن 7228 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار احمد على فرج احمد -  11

 فراج دمحم احمد سمٌر/ ملن السالم حى -  صحٌه أدوات بنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، وتشطٌبات بناء مواد وتورٌد مماوالت

 ورشه عن 11159 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبرتى ابراهٌم جابر ابراهٌم -  12

 الجبرتى السٌد حسن على/ ملن المبلى المنزلى شارع:  بجهة ، مراكب كهربائى

 ادوات عن 3114 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد حلمى دمحم دمحم تامر -  13

 كمون على دمحم عطٌه حسن/بملن الصاغه شارع:  بجهة ، منزلٌه

 ادوات عن 3114 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد حلمى دمحم دمحم تامر -  14

 دمحم/بملن عارف السالم عبد 1ش 1كائن كهربائٌه اجهزه اصالح و بطارٌات شحن ورشة/ لنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، منزلٌه

 2112/ 18/ 11 فى رشٌد 3114 برلم ممٌد اللطٌف عبد حلمى دمحم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مكتب عن 11165 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البراوى دمحم بدر حموده بدر -  15

 ، االزمه التراخٌص على الحصول بعد والنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما/  واعالن دعاٌه

 مصطفى مسعود مصطفى مصطفى/ ملن الجمٌل شارع:  بجهة

 صٌدلٌه عن 11157 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهرش عبده دمحم رانا/  صٌدلٌه -  16

 هجود على حسن دمحم/ ملن العجوانى مسجد بجوار الوسطانى شارع:  بجهة ،

 خدمه عن 11151 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباسى دمحم مصطفى محمود -  17

 دره احمد السٌد دمحم احمد/ ملن عارف السالم عبد من متفرع شارع:  بجهة ،( وغسٌل زٌوت مٌكانٌكاوتغٌر)  سٌارات

 مكتب عن 11138 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداٌم عبد محمود وحٌد ٌحى -  18

 الداٌم عبد محمود محمود وحٌد/  ملن السالم حى:  بجهة ، واشجار زهور تورٌدات

 محل عن 11132 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لشٌوط السٌد دمحم سالم سعد محمود -  19

 لشٌوط السٌد دمحم سعد/ ملن الناصر عبد جمال شارع - المعدٌه:  بجهة ، وحداٌد بوٌات

 عن 11164 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفار اسماعٌل شعبان دمحم اسالم -  21

 ، الالزمه علىالتراخٌص الحصول بعد واألنترنت الالسلكٌه والكامٌرات والحراسه األمن عدا فٌما مرالبه وكامٌرات محمول خدمات

 صفار شعبان دمحم/ ملن العظماء شارع:  بجهة

 ، خضار وكالة عن 6171 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرط محمود محمود احمد -  21

 سرط محمود محمود احمد/ بملن الممدم شارع:  بجهة

 ، خضار وكالة عن 6171 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرط محمود محمود احمد -  22

 اسماعٌل دمحم/ بملن الجمهورٌه 1ش من متفرع السٌارج 1ش1كائن عمارات و اراضى وتمسٌم تجارة/ لنشاط رئٌسى محل له:  بجهة

 2112/ 11/ 18 فى رشٌد 6171 برلم ممٌد خضره

 دوبار تصنٌع عن 11151 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اسعد على احمد -  23

 الصباغ اسعد على دمحم/ ملن األدفٌنى شارع - ادفٌنا:  بجهة ، وخٌوط

 دوبار تصنٌع عن 11151 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اسعد على احمد -  24

 الصباغ اسعد على دمحم/ ملن األدفٌنى شارع - ادفٌنا:  بجهة ، وخٌوط

 بٌع عن 11143 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البمبى ابراهٌم السٌد شعبان احمد -  25

 البمبى ابراهٌم السٌد شعبان/ ملن الجدٌد المولف امام عارف السالم عبد شارع:  بجهة ، صحٌه ادوات

 ، بالستٌن مصنع عن 11149 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هلش حسن السٌد دمحم -  26

 مدره احمد هللا عبد اسامه/ ملن صفار لوفه مسجد بجوار صفار لوفه شارع:  بجهة

 معرض عن 11155 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بربرى دمحم حسٌن -  27

 السما خلٌفه دمحم رمضان/ ملن الغابشه التفتٌش:  بجهة ، مفروشات

 بجهة ، احذٌه بٌع عن 11139 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلمها حسن السٌد اٌمن -  28

 لفص ابو خضر المحسن عبد خمٌس/ ملن الجمهورٌه شارع: 

 بٌع عن 11131 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس دمحم احمد شعبان احمد -  29

 النحاس محمود الدٌن عز سمٌا/ بملن البحر شارع ادفٌنا:  بجهة ، دواجن

 مكتب عن 11161 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحٌرى الدٌن شمس خلٌفه عماد -  31

 العٌاط دمحم دمحمحلمى/ ملن الزراعٌه الجمعٌه امام الملمه:  بجهة ، وفاكهه خضار نمل وخدمات تورٌدات
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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

 تجاره عن 11137 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرط على دمحم ابراهٌم اسماء -  31

 هالل السٌد ابراهٌم السٌد/ ملن العجمى شارع:  بجهة ، والمشه غزل

 عن 11111 برلم 21211325 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الحاج سعد محروس  حازم -  32

 عباسى سالمه دمحم اٌهاب/ بملن رشٌد برج:  بجهة ، المجمده و الطازجه االسمان تورٌد و تجارة

 عن 11111 برلم 21211325 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الحاج سعد محروس  حازم -  33

 به المسموح حدود فى التصدٌر و االستٌراد عموم/ لنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، المجمده و الطازجه االسمان تورٌد و تجارة

 2121/ 12/ 18 فى رشٌد 11111 برلم ممٌد لانونا

 غٌار لطع تجارة عن 11161 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده دمحم سعٌد هند -  34

 الصعٌدى مبرون دمحم على رمصان/ بملن فالى جرٌن لرٌة بجوار الدولى الطرٌك:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 11135 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌلى احمد السٌد السٌد محمود -  35

 السمٌلى احمد السٌد السٌد/ ملن المصٌف شارع:  بجهة ، ومعدات سٌارات غٌار لطع تورٌدات

 ، خردوات عن 11131 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم الحكٌم عبد سٌد -  36

 البالى عبد عتمان احمد دمحم/ بملن على االمام شارع:  بجهة

 منظفات بٌع عن 11136 برلم 21211313 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده الحمٌد عبد امٌن دمحم -  37

 العلٌم عبد مرسى دمحم مرسى/ ملن المعدٌه - الولٌد بن خالد شارع:  بجهة ،

 مالبس عن 11141 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه السالم عبد محمود مهند -  38

 سالمه السالم عبد محمود احمد/ ملن الجمٌل شارع:  بجهة ، جاهزه

 رحالت مكتب عن 11163 برلم 21211329 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد ابراهٌم ٌوسف هند -  39

 باشا مستشفى 1ش شعٌر عزبة:  بجهة ، الدولى و الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد داخلٌه

 هللا عبد دمحم على حسن/ بملن

 حظٌره عن 11145 برلم 21211311 فى لٌد ، 1211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا حسن الحلٌم عبد حسن -  41

 البنا الحلٌم عبد حسن حسام/ ملن الجدٌه:  بجهة ، للحلٌب مواشى

 النتاج حظٌره عن 11147 برلم 21211311 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى السٌد سمٌر خالد -  41

 غالى دمحم السٌد دمحم/ ملن الجدٌه:  بجهة ، األلبان

 ، احبال تصنٌع عن 11148 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درع على حسن عاطف -  42

 سالمه شعان محمود سمٌره/ ملن الهٌتمى شارع:  بجهة

 لدرات تنمٌه عن 11156 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهٌتمى حسن على امٌره -  43

 عارف السالم عبد:  بجهة ، االزمه الترخٌص على الحصول بعد العماله وتورٌد والحراسه واألمن األنترنت خدمات عدا فٌما اطفال

 شاهٌن دمحم كمال هدٌر/ ملن

 بلدى مخبز عن 11158 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسٌن مرشدى حسٌن -  44

 السمكٌه الثروه لتنمٌه العامه الهٌئه/ ملن الصٌد مٌناء - المعدٌه:  بجهة ، ألى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 - وخفٌفه ثمٌله معدات -البناء مواد)  والتورٌدات العامه المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه برمو حسن دمحم حسن غانم/  شركه -  1

 11154 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   كهربائٌه مولدات - لحام ماكٌنات - تكٌٌف اجهزه - سٌارات

 كهربائٌه مولدات - لحام ماكٌنات - تكٌٌف اجهزه - سٌارات - وخفٌفه ثمٌله معدات -البناء مواد)  والتورٌدات العامه المماوالت عن ،

 برمو حسن دمحم حسن/ ملن األلبال شارع:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   6279:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌونس احمد احمد صفاء   - 1

 التجاره لترن 1995 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   7179:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدمٌاطى رمضان السٌد صالح   - 2

 التجاره لترن 1996 رلم المحو بامر المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   9544:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  كونه دمحم شعبان رشاد محمود   - 3

 التجاره لترن 1999  رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   3173:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زهو ابو حماده احمد صبرٌه   - 4

 التجاره لترن 1998 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   3122:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العطار الممصود عبد نبٌلة   - 5

 التجاره لترن 1997 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   3376:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرعً دمحم محمود معوض   - 6

 التجاره لترن 2111 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   3741:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  برٌش الرحمن عبد الرحمن عبد   - 7

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 11 فى رشٌد 2112 رلم بامرمحو المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   5765:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السمٌلى السٌد احمد السٌد عبٌد   - 8

 التجاره لترن رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   3833:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شرف حسن حسن نعمه   - 9

 التجاره لترن رشٌد 2114 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   6937:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجرتٌلى عاشور دمحم دمحم   - 11

 التجاره لترن رشٌد 2115 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو



 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

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   8741:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضر الحمٌد عبد ابراهٌم ابراهٌم   - 11

 صحٌه ادوات وهو فمط الرئٌسى على النشاط اللتصار 2121/ 13/ 16 فى 411 رلم بالتاشٌر المٌد الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   3661:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ربه عبد احمد سعد مصطفً   - 12

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 17 فى رشٌد 2116 رلم محو بامر المٌد محو تم

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   6593:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح   - 13

 فمط الرئٌسى على النشاط اللتصار رشٌد 411 برلم بالتأشٌر النشاط عن التولف تم  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   3512:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الجواد عبد هالل الجواد عبد   - 14

 التجاره لترن رشٌد 2118 رلم المحو بامر المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   9195:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ناجى بدر سلٌمان شعبان مٌاده   - 15

 التجاره لترن رشٌد 2119 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   5851:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشٌخ احمد الدٌن عالء عاطف   - 16

 التجارى النشاط النعدام 2121/ 3/ 21 فى رشٌد 2112 رلم محو بامر المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   6946:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بلح دمحم دمحم عبدالمهٌمن اسالم   - 17

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 21 فى ٌدرش 2111 رلم محو بامر المٌد محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   9889:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  األبزارى محمود عبده هانى   - 18

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 21 فى رشٌد 2111 رلم محو بامر المٌد محو تم

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   8295:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌسى جمعه المحسن عبد احمد   - 19

 كرٌم اٌس جٌالتى تصنٌع وهو فمط الرئٌسى على النشاط اللتصار 2121/ 13/ 21 فى 428 رلم بالتاشٌر المٌد الغاء تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   7137:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  توتو دمحم مرسى دمحم احمد   - 21

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 23 فى رشٌد 2115 رلم محو بامر المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   5895:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حٌرة ابو الزٌات عطٌة السٌد   - 21

 التجارى النشاط النعدام 2121/ 13/ 23 فى رشٌد 2116 رلم محو بامر المٌد محو تم

 شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   9691:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضره ابو مبرون محٌمد عزٌزه   - 22

 التجارى النشاط النعدام 2121/ 13/ 23 فى رشٌد 2117 رلم محو بامر المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   8495:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الزغٌبى شعت فاٌز العزٌز عبد   - 23

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 24 فى رشٌد 2118 رلم  محو بامر المٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   3712:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المزٌن دمحم فرج سامً   - 24

 التجاره لترن رشٌد 2119 رلم المحو بامر المٌد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   9288:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دله ابو شعبان ٌسرى اٌمان   - 25

 هالتجار لترن رشٌد 2121 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   3431:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  االشمر خلٌل حافظ حافظ   - 26

 التجاره لترن رشٌد 2122 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   1179:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربتلى حسٌن امٌنه   - 27

 التجاره لترن رشٌد 2121 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو



 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

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   9758:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الحلٌم عبد السٌد امٌنه   - 28

 نهائٌا التجاره لترن 2121/ 13/ 31 فى رشٌد 2123 رلم محو بامر المٌد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  4918 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌسى حسن دمحم امٌر -  1

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  9359 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رمضان الحمٌد عبد دمحم اشرف -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  8295 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌسى جمعه المحسن عبد احمد -  3

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  9534 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرٌم عبد مرعى دمحم احمد -  4

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  9867 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المادر عبد جاد المادر عبد ولٌد -  5

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ فًو  7924 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سته ابو زكى خمٌس هشام -  6

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  6593 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الخراشى عبدالحلٌم شحاته صالح -  7

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  6593 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح -  8

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  6171 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سرط محمود محمود احمد -  9

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  6938 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المجٌد عبد حسن احمد حسن -  11

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  9519 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود احمد محمود دمحم دمحم -  11

  جنٌه  121110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  9931 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفمى عطا دمحم عثمان دمحم -  12

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  2338 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصٌرفى محمود بكر احمد -  13

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  11161 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بحٌرى الدٌن شمس خلٌفه عماد -  14

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  6593 برلم لٌده سبك ،، ردف تاجر  الخراشى عبدالحلٌم شحاته صالح -  15

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  8227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شمٌس هندى دمحم دمحم -  16

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  2629 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمٌد الحمٌد عبد المنعم عبد منً -  17

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكسبرى خلٌل حسن دمحم -  1

  محارب دمحم صبحى/ ملن - األدفٌنى شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لشٌوط السٌد دمحم سالم سعد محمود -  2

  لشٌوط السٌد دمحم سعد/ ملن الناصر عبد جمال شارع - المعدٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النحاس دمحم احمد شعبان احمد -  3

 النحاس محمود الدٌن عز سمٌا/ بملن البحر شارع ادفٌنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم الحكٌم عبد سٌد -  4

 البالى عبد عتمان احمد دمحم/ بملن على االمام شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌلى احمد السٌد السٌد محمود -  5

  السمٌلى احمد السٌد السٌد/ ملن المصٌف شارع ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 5723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى السالم عبد احمد الدٌن صالح فوزى - للتجارة المنشاوى -  6

  خلٌل ابو عطٌه دمحم زٌنب/ ملن الجدٌده السكه شارع- لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مونس شحاته سعٌد دمحم -  7

 مونس رزق سعٌد/ ملن - لاسم بٌر شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده الحمٌد عبد امٌن دمحم -  8

  العلٌم عبد مرسى دمحم مرسى/ ملن المعدٌه - الولٌد بن خالد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط على دمحم ابراهٌم اسماء -  9

  هالل السٌد ابراهٌم السٌد/ ملن العجمى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده دمحم المعاطى ابو ابراهٌم -  11

 الدمرداش احمد الدمرداش/ بملن الفحارٌن مسجد شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الداٌم عبد محمود وحٌد ٌحى -  11

  الداٌم عبد محمود محمود وحٌد/  ملن السالم حى ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصعٌدى المحسن عبد محمود احمد -  12

  بسٌونى سعٌد دمحم/ ملن الجٌش شارع من متفرع - الطوٌل شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلمها حسن السٌد اٌمن -  13

 لفص ابو خضر المحسن عبد خمٌس/ ملن الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه السالم عبد محمود مهند -  14

  سالمه السالم عبد محمود احمد/ ملن الجمٌل شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى عباس النبى عبد خلٌل -  15

 هللا عبد عبده الحاكم عبد/ بملن عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 7596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوز حامد حمدى دمحم -  16

 المكاوى كامل سامى دمحم/بملن الجدٌه مساكن 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البمبى ابراهٌم السٌد شعبان احمد -  17

  البمبى ابراهٌم السٌد شعبان/ ملن الجدٌد المولف امام عارف السالم عبد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنا حسن الحلٌم عبد حسن -  18

  البنا الحلٌم عبد حسن حسام/ ملن الجدٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد عثمان مجدى -  19

 سالم حسنٌن ابراهٌم/ بملن المعدٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البصٌلى احمد مسعود صالح -  21

  البصٌلى احمد مسعود حمدى/ ملن الجدٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هلش حسن السٌد دمحم -  21

  مدره احمد هللا عبد اسامه/ ملن صفار لوفه مسجد بجوار صفار لوفه شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى السٌد سمٌر خالد -  22

  غالى دمحم السٌد دمحم/ ملن الجدٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ اسعد على احمد -  23

  الصباغ اسعد على دمحم/ ملن األدفٌنى شارع - ادفٌنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ اسعد على احمد -  24

  الصباغ اسعد على دمحم/ ملن األدفٌنى شارع - ادفٌنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، درع على حسن عاطف -  25

  سالمه شعان محمود سمٌره/ ملن الهٌتمى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباسى دمحم مصطفى محمود -  26

  دره احمد السٌد دمحم احمد/ ملن عارف السالم عبد من متفرع شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 7924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سته ابو زكى خمٌس هشام -  27

 1111برلم لٌد مٌزان - كامل االول الدور( 31) 1ش المندره -كامل مصطفى - 6رلم عمار - منتزه 1كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 11111 فى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعٌد غنٌم الكرٌم عبد -  28

  المصراوى دمحم سعٌد غنٌم/ ملن كبكاب عزبه - علوان م ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 8741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر الحمٌد عبد ابراهٌم ابراهٌم -  29

 هبه/ بملن الباشا عمارة - عارف السالم عبد 1ش الكائن/ متكامله عمومٌه مماوالت مكتب/  نشاط الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 2121/ 13/ 16 بتارٌخ الكبابجى مصطفى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السحت حسن عطٌه كرٌم -  31

  السحت حسن عطٌه اسامه/ ملن الشوٌتى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 6593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى عبدالحلٌم شحاته صالح -  31

  خراشىال الحلٌم عبد شحاته عمرو/ ملن البحر شارع ادفٌنا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 6593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى عبدالحلٌم شحاته صالح -  32

  الرئٌسى على النشاط والتصار األخر الرئٌسى النشاط عن التولف تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 6593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح -  33

  الخراشى الحلٌم عبد شحاته/ ملن ادفٌنا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 6593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح -  34

  الرئٌسى على النشاط والتصار األخر الرئٌسى نشاط عن التولف تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 6593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح -  35

 بتارٌخ الخراشى الحلٌم عبد شحاته/ بملن ادفٌنا1 الكائن/ الجاهزه المالبس تصدٌر و استٌراد مكتب/ نشاط الغاء ،:   الـتأشٌر وصف
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 3114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد حلمى دمحم دمحم تامر -  36

 كمون على دمحم عطٌه حسن/بملن الصاغه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 3114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد حلمى دمحم دمحم تامر -  37

 دمحم دمحم/بملن عارف السالم عبد 1ش 1كائن كهربائٌه اجهزه اصالح و بطارٌات شحن ورشة/ لنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

   2112/ 18/ 11 فى رشٌد 3114 برلم ممٌد اللطٌف عبد حلمى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 3114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد ًحلم دمحم دمحم تامر -  38

 3114 تابع برلم لٌد كمون على دمحم عطٌه حسن/ بملن الصاغه شارع كائن/ منزلٌه ادوات/ لنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

 2121/ 13/ 18 فى رشٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بربرى دمحم حسٌن -  39

  السما خلٌفه دمحم رمضان/ ملن الغابشه التفتٌش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 8295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌسى جمعه المحسن عبد احمد -  41

 جمعه المحسن عبد/ بملن الجدٌده السكه 1ش من متفرع عفان بن عثمان 1ش 1الكائن/ معدنٌه مٌاه بٌع/  نشاط الغاء تم ،:   الـتأشٌر

    2121/ 13/ 21 بتارٌخ السٌسى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 6171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط محمود محمود احمد -  41

 فمط11111/ براسمال سرط محمود محمود احمد/ بملن الممدم 1ش كائن خضار وكالة/ لنشاط اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 2121/ 13/ 21 فى رشٌد 6171 تابع برلم الغٌرلٌد مصرى جنٌه االف عشرة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 6171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط محمود محمود احمد -  42

 سرط محمود محمود احمد/ بملن الممدم شارع ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 6171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط محمود محمود احمد -  43

 دمحم/ بملن الجمهورٌه 1ش من متفرع السٌارج 1ش1كائن عمارات و اراضى وتمسٌم تجارة/ لنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

   2112/ 11/ 18 فى رشٌد 6171 برلم ممٌد خضره اسماعٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 7418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد رزق زكى دمحم رزق -  44

 الهادى عبد رزق ذكى دمحم هللا عبد/ ملنب البصٌلى/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 8295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌسى جمعه المحسن عبد احمد -  45

 الرئٌسى المحل هو السٌسى جمعه المحسن عبد/ بملن الجمهورٌه 1ش 1 الكائن/كرٌم اٌس جٌالتى تصنٌع/نشاط اصبح ،:   الـتأشٌر

 2121/ 13/ 21 بتارٌبخ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهٌتمى حسن على امٌره -  46

  شاهٌن دمحم كمال هدٌر/ ملن عارف السالم عبد ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر ابو متولى ابراهٌم عوض السٌد -  47

 السمٌلى عباس دمحم زٌد ابو دمحم/ بملن عبدالناصر جمال شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حسٌن مرشدى حسٌن -  48

  السمكٌه الثروه لتنمٌه العامه الهٌئه/ ملن الصٌد مٌناء - المعدٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهرش عبده دمحم رانا/  صٌدلٌه -  49

  جوده على حسن دمحم/ ملن العجوانى مسجد بجوار الوسطانى شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 9949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع دمحم حسن احمد -  51

 الشركه فض تم عنه مشهر وغٌر مسجل ملخص له لٌس رشٌد 1867 برلم تولٌعاته على مصدق للشركه فض عمد بموجب ،

  بالشركه مستحماته جمٌع طرف كل واستلم نهائٌا وتصفٌتها

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجبرتى ابراهٌم جابر ابراهٌم -  51

  الجبرتى السٌد حسن على/ ملن المبلى المنزلى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 8292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلمها دمحم دمحم مصطفى تامر -  52

 حلو ابو دمحم سعد شرٌف/ بملن خٌرت شارع/  لٌصبح العنوان تعدٌل  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرجال دمحم ابراهٌم  خمٌس -  53

 الرجال دمحم ابراهٌم خمٌس/ بملن الطوٌبه شارع/ لٌصبح العنوان ٌلتعد ،:   الـتأشٌر

 تم 21211324 تارٌخ وفً 884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المدخنه لالسمان المستخلصه -الرجال دمحم ابراهٌم خمٌس -  54

 الرجال دمحم ابراهٌم خمٌس/ بملن الطوٌبه شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 11161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بحٌرى الدٌن شمس خلٌفه عماد -  55

  العٌاط دمحم دمحمحلمى/ ملن الزراعٌه الجمعٌه امام الملمه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 11161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده دمحم سعٌد هند -  56

 الصعٌدى مبرون دمحم على رمصان/ بملن فالى جرٌن لرٌة بجوار الدولى الطرٌك ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 11111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الحاج سعد محروس  حازم -  57

 عباسى سالمه دمحم اٌهاب/ بملن رشٌد برج ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 11111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الحاج سعد محروس  حازم -  58

 فى رشٌد 11111 برلم ممٌد لانونا به المسموح حدود فى التصدٌر و االستٌراد عموم/ لنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

18 /12 /2121 



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 11111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم  الحاج سعد محروس حازم -  59

 دمحم اٌهاب/ بملن رشٌد برج كائن/  المجمده و الطازجه االسمان تورٌد و تجارة/ لنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

     2121/ 13/ 25 فى رشٌد 11111 تابع برلم لٌد عباسى سالمه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 7228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد على فرج احمد -  61

  احمد على فرج فرج/ ملن التحرٌر مضرب من متفرع السالم حى - عٌسى الشٌخ حوض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 7228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد على فرج احمد -  61

  فراج دمحم احمد سمٌر/ ملن السالم حى -  صحٌه أدوات بنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لادوم على احمد دمحم -  62

  السبع صبحى اسماعٌل همت/ ملن الدسولى جالل شارع - لٌصبح العنوان تغٌر تم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 7228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد على فرج احمد -  63

 من متفرع السالم حى - عٌسى الشٌخ حوض - وتشطٌبات بناء مواد وتورٌد مماوالت اخر رئٌسى نشاط افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  نصار احمد على  فرج فرج/ ملن التحرٌر مضرب

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 11163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد ابراهٌم ٌوسف هند -  64

 هللا عبد دمحم على حسن/ بملن باشا مستشفى 1ش شعٌر عزبة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 11162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم طاهر دمحم -  65

  خضر احمد دمحم طاهر/ ملن رشٌد برج ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 7371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسن دمحم حسن دمحم -  66

 ابو اسماعٌل السٌد روحٌه/ بملن الجدٌده السكه 1ش التحرٌر مضرب 1ش من السالم حى مدخل/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 عٌسى

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صفار اسماعٌل شعبان دمحم اسالم -  67

  صفار شعبان دمحم/ ملن العظماء شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البراوى دمحم بدر حموده بدر -  68

  مصطفى مسعود مصطفى مصطفى/ ملن الجمٌل شارع ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 5723   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى السالم عبد احمد الدٌن صالح فوزى - للتجارة المنشاوى -  1

 والممطورات السٌارات تجاره نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشوربجى على دمحم عصام -  2

 اسمان مطعم/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9867   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد جاد المادر عبد ولٌد -  3

 األصلى النشاط على وتصدٌر استٌراد نشاط اضافه تم:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 6593   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى عبدالحلٌم شحاته صالح -  4

 المواشى وبٌع لتربٌه مواشى حظٌره لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل تم:  التأشٌر



 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,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 6593   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى الحلٌم عبد شحاته صالح -  5

 الجاهزه المالبس وتصدٌر استٌراد مكتب لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 2338   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصٌرفى محمود بكر احمد -  6

 وفاكهه خضار وكاله/  لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل تم

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شمٌس هندى شندى دمحم -  7

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد - كٌماوٌه اسمده تجارة/ لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 8292   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلمها دمحم دمحم مصطفى تامر -  8

 سٌارات غٌار لطع/ لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 11111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم  الحاج سعد محروس حازم -  9

 لانونا به المسموح حدود فى التصدٌر و االستٌراد عموم/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 11135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌلى احمد السٌد السٌد محمود -  1

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11149   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هلش حسن السٌد دمحم -  2

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 11159   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجبرتى ابراهٌم جابر ابراهٌم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 11138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الداٌم عبد محمود وحٌد ٌحى -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11146   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البصٌلى احمد مسعود صالح -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 11156   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهٌتمى حسن على امٌره -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11147   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى السٌد سمٌر خالد -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البراوى دمحم بدر حموده بدر -  8

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لشٌوط السٌد دمحم سالم سعد محمود -  9

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 11158   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حسٌن مرشدى حسٌن -  11

 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 تم21211313 تارٌخ وفً 11136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده الحمٌد عبد امٌن دمحم -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 11151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباسى دمحم مصطفى محمود -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صفار اسماعٌل شعبان دمحم اسالم -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النحاس دمحم احمد شعبان احمد -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 11152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعٌد غنٌم الكرٌم عبد -  15

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 11157   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهرش عبده دمحم رانا/  صٌدلٌه -  16

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 11137   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط على دمحم ابراهٌم اسماء -  17

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد عثمان مجدى -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 7228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد على فرج احمد -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البمبى ابراهٌم السٌد شعبان احمد -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنا حسن الحلٌم عبد حسن -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 6171   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرط محمود محمود احمد -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم الحكٌم عبد سٌد -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 11141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصعٌدى المحسن عبد محمود احمد -  24

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 11142   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى عباس النبى عبد خلٌل -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 11153   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السحت حسن عطٌه كرٌم -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 11163   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد ابراهٌم ٌوسف هند -  27

 خاص: التأشٌر



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 11162   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم طاهر دمحم -  28

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 11139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلمها حسن السٌد اٌمن -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11148   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، درع على حسن عاطف -  31

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 11141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه السالم عبد محمود مهند -  31

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ اسعد على احمد -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصباغ اسعد على احمد -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 11111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الحاج سعد محروس  حازم -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 11133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكسبرى خلٌل حسن دمحم -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 11155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بربرى دمحم حسٌن -  36

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 11134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مونس شحاته سعٌد دمحم -  37

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد حلمى دمحم دمحم تامر -  38

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 11161   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده دمحم سعٌد هند -  39

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 11161   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بحٌرى الدٌن شمس خلٌفه عماد -  41

 خاص: شٌرالتأ وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   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

 

 ندا فتحى الحاج/  تجارى اسم اضافه تم: الى 9971 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  1

 (   ندا محمود فتحى عصام)

   اٌجبت كاٌرو: الى 9867 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والتصدٌر لالستٌراد البحار أعالى: الى 11111 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   661:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى   - 1

 وتصفٌتها الشركه لفسخ 2111 رلم بأمرالمحو الشركه محو تم  السجل

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   7586:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكة و الدردٌرى احمد احمد دمحم شركة   - 2

 الشركه لفسخ رشٌد 2117 رلم المحو بأمر الشركه محو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   5158:  رلمب لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها وهبه ابراهٌم دمحم صابرٌن   - 3

 التجارى النشاط وانعدام الشركه لفض رشٌد 2113 رلم المحو بامر المٌد محو تم  السجل

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   2913:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته االبزاري عبده هانً شركه   - 4

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه لفض رشٌد 2114 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 8141، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  1

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 8141، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  2

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   تارٌخ وفً 6136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة مرعى ٌوسف الرحمن عبد حمدى شرٌكه و مرعى احمد  محمود دمحم -  3

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 8141    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  1

 طاهر سعٌد ماٌسه/ مندورخضربملن فراكة امام التحرٌر مضرب 1ش من متفرع شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 البرجٌسى

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 8141    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه هللا بجا راشد سمٌر حازم -  2

 طاهر سعٌد ماٌسه/ مندورخضربملن فراكة امام التحرٌر مضرب 1ش من متفرع شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 البرجٌسى

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 661    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى -  3

  نهائٌا تصفٌتها وتم 2121 فى 3426 رلم بالحكم تولٌع صحه بحكم شركه فض عمد بموجب ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 7586    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكة و الدردٌرى احمد احمد دمحم شركة -  4

 مشهر وغٌر مسجل ملخص له ولٌس 2121 لسنه 1242 برلم التارٌخ ثابت الشركه فض عمد بموجب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الشركه فض تم عنه

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 5158    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها وهبه ابراهٌم دمحم صابرٌن -  5

 وتصفٌتها الشركه فض تم رشٌد 2121 لسنه 1316 برلم التارٌخ ثابت بسٌطه توصٌه شركه فض عمد بموجب ،:   الـتأشٌر وصف

  نهائٌا

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه اسم تعدٌل: الى 9226 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  1

 شركاه و النظامى شحاته حمدى احمد - البناء مواد تورٌدات و العمومٌه للمماوالت النظامى شركة/ لتصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامً العزٌز عبد شحاته العزٌز عبد -  1

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، المال راس

 فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامً العزٌز عبد شحاته العزٌز عبد -  2

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، المال راس

:  تارٌخ ، المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامى شحاته حمدى احمد -  3

 9226   برلم    21211313

:  تارٌخ ، المال راس فى حصته استالم بعد الشركه من خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامى شحاته حمدى احمد -  4

 9226   برلم    21211313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركه عن نٌابه التولٌع و االداره حك له  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامً العزٌز عبد شحاته العزٌز عبد -  5

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، منفردا

 الشركه عن نٌابه التولٌع و االداره حك له  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامً العزٌز عبد شحاته العزٌز عبد -  6

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، منفردا

:  تارٌخ ، منفردا الشركه عن نٌابه التولٌع و االداره حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامى شحاته حمدى احمد -  7

 9226   برلم    21211313

:  تارٌخ ، منفردا الشركه عن نٌابه التولٌع و االداره حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النظامى شحاته حمدى احمد -  8

 9226   برلم    21211313

 و االلتراض صالحٌة منفرداوله الشركه عن والتولٌع األداره حك وله  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السهار على دمحم على -  9

 9197   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع التعامل و الرهن

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211311:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  1

8141 

   برلم    21211311:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  2

8141 

  شركاه و النظامى شحاته حمدى احمد - البناء مواد تورٌدات و العمومٌه للمماوالت النظامى شركة/ لتصبح الشركه اسم تعدٌل -  3

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة

 ملخص  بسٌطة توصٌة  شركاه و النظامى شحاته العزٌز عبد شركة  -بناء مواد تورٌدات و العمومٌه للمماوالت النظامى شركة -  4

 9226   برلم    21211313:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  مرعى ٌوسف الرحمن عبد حمدى شرٌكه و مرعى احمد  محمود دمحم -  5

 6136   برلم    21211314:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 7236   برلم    21211311:  تارٌخ ، 318  2126/3/7 حتى سارى 2121/3/8 -ج  عٌدرٌشه حسن على صالح دمحم -  1

 6279   برلم    21211311:  تارٌخ ، 622  2118/3/17 -ج  ٌونس احمد احمد صفاء -  2

 7179   برلم    21211312:  تارٌخ ، 331  2121/11/23 -ج  الدمٌاطى رمضان السٌد صالح -  3

 5317   برلم    21211312:  تارٌخ ، 327  2115/ 12/ 6 -ج  بكر ابو حسن خمٌس جمعه -  4

   برلم    21211312:  تارٌخ ، 328  2125/ 12/ 16/  حتى سارى 2121/ 12/ 16 -ج  بكر ابو حسن خمٌس جمعه -  5

5317 

    21211313:  تارٌخ ، 333  2124/ 12/ 13 حتى سارى 2119/ 12/ 13* -ج  بالل دٌب على خمٌس عطٌة صالح -  6

 5144   برلم

 5973   برلم    21211313:  تارٌخ ، 334  2122/3/6 حتى سارى 2117/3/7 -ج  الزعٌم شندى خمٌس دمحم -  7

 3173   برلم    21211317:  تارٌخ ، 343  2112/11/18 -ج  زهو ابو حماده احمد صبرٌه -  8

 3173   برلم    21211317:  تارٌخ ، 344  2117/11/17 -ج  زهو ابو حماده احمد صبرٌه -  9

 3122   برلم    21211317:  تارٌخ ، 345  2117/12/9 -ج  العطار الممصود عبد نبٌلة -  11

 3122   برلم    21211317:  تارٌخ ، 346  2112/12/9 -ج  العطار الممصود عبد نبٌلة -  11

 3122   برلم    21211317:  تارٌخ ، 347  2117/12/9 -ج  العطار الممصود عبد نبٌلة -  12

 3338   برلم    21211317:  تارٌخ ، 361  2113/7/4 -ج  مدرة عماد/ الدكتور صٌدلٌة -  13

 3338   برلم    21211317:  تارٌخ ، 362  2123/7/2 حتى سارى 2118/7/3 -ج  مدرة عماد/ الدكتور صٌدلٌة -  14

 4249   برلم    21211317:  تارٌخ ، 349  2121/7/31 -ج  كونه دروٌش حسن دمحم -  15

 11144   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1146  2115/ 15/ 26 -ج  الوهاب عبد عثمان مجدى -  16

   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1147  2125/ 15/ 26 حتى سارى 2121/ 15/ 26 -ج  الوهاب عبد عثمان مجدى -  17

11144 

 3376   برلم    21211317:  تارٌخ ، 351  2118/8/4 -ج  مرعً دمحم محمود معوض -  18

 3376   برلم    21211317:  تارٌخ ، 351  2113/8/4 -ج  مرعً دمحم محمود معوض -  19

 3376   برلم    21211317:  تارٌخ ، 352  2123/8/2 حتى سارى 2118/8/3 -ج  مرعً دمحم محمود معوض -  21

 7219   برلم    21211318:  تارٌخ ، 365  2126/2/23 حتى سارى 2121/2/24 -ج  ابودله عبدالحمٌد ابراهٌم هناء -  21

 5955   برلم    21211318:  تارٌخ ، 364  2122/2/11 حتى سارى 2117/2/12 -ج  الطٌر ابراهٌم السٌد على سامر -  22

 1114   برلم    21211311:  تارٌخ ، 372  2123/11/23 حتى سارى 2118/11/24 -ج  شرف دمحم عبدالمجٌد ابراهٌم -  23

 3741   برلم    21211311:  تارٌخ ، 369  2119/ 16/ 25 -ج  برٌش الرحمن عبد الرحمن دعب -  24

 3741   برلم    21211311:  تارٌخ ، 371  2114/ 16/ 25ى -ج  برٌش الرحمن عبد الرحمن عبد -  25



 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

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 371  2124/ 16/ 25 حتى سارى 2119/ 16/ 25 -ج  برٌش الرحمن عبد الرحمن عبد -  26

3741 

 3627   برلم    21211311:  تارٌخ ، 384  2124/3/28 حتى سارى 2119/3/29 -ج  عامر حسن فاطمه -  27

 5676   برلم    21211311:  تارٌخ ، 375  2116/3/22 -ج  االنصارى دمحم/  الدكتور صٌدلٌة -  28

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 376  2126/3/21 حتى سارى 2121/3/21 -ج  االنصارى دمحم/  الدكتور صٌدلٌة -  29

5676 

    21211314:  تارٌخ ، 387  2126/ 13/ 21 حتى سارى 2121/ 13/ 21 -ج  عبده حسن على السٌد هللا عطا وحٌد -  31

 7253   برلم

 5765   برلم    21211314:  تارٌخ ، 386  2116/7/6 -ج  السمٌلى السٌد احمد السٌد عبٌد -  31

    21211314:  تارٌخ ، 388  2126/ 13/ 21 حتى سارى 2121/ 13/ 21 -ج  عبده حسن على السٌد هللا عطا وحٌد -  32

 7253   برلم

 4195   برلم    21211314:  تارٌخ ، 389  2126/ 12/ 12 حتى سارى2121/ 12/ 12 -ج  الجمٌل عطٌه دمحم عطٌه -  33

 3833   برلم    21211314:  تارٌخ ، 391  2119/11/21 -ج  شرف حسن حسن نعمه -  34

 4617   برلم    21211315:  تارٌخ ، 395  2112/ 14/ 17 -ج  السٌسً محمود صالح شرٌفه -  35

   برلم    21211315:  تارٌخ ، 396  2122/ 14/ 17 حتى سارى 2117/ 14/ 17 -ج  السٌسً محمود صالح شرٌفه -  36

4617 

 تارٌخ ، 397  2126/ 11/ 16 حتى سارى 2121/ 11/ 16 -ج  هلش احمد حامد احمد - المماوالت و للهندسه هلش مكتب -  37

 6726   برلم    21211315: 

 6726   برلم    21211315:  تارٌخ ، 397  2126/ 11/ 16 حتى سارى 2121/ 11/ 16 -ج  هلش احمد حامد احمد -  38

   برلم    21211316:  تارٌخ ، 412  2125/ 12/ 21 حتى سارى 2121/ 12/ 21 -ج  رلسىالب احمد زٌدان عزمى -  39

6818 

 6989   برلم    21211316:  تارٌخ ، 413  2125/ 18/ 17 حتى سارى 2121/ 18/ 17 -ج  نمرود كامل مٌالد وائل -  41

 6937   برلم    21211316:  تارٌخ ، 411  2121/6/17 -ج  الجرتٌلى عاشور دمحم دمحم -  41

 3193   برلم    21211317:  تارٌخ ، 412  2124/ 11/ 16 حتى سارى 2119/ 11/ 16 -ج  العدل عطٌه احمد اسامه -  42

 3661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 418  2119/ 15/ 17 -ج  ربه عبد احمد سعد مصطفً -  43

 3661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 419  2114/ 15/ 17 -ج  ربه عبد احمد سعد مصطفً -  44

   برلم    21211317:  تارٌخ ، 411  2124/ 15/ 17 حتى سارى 2119/ 15/ 17 -ج  ربه عبد احمد سعد مصطفً -  45

3661 

 3512   برلم    21211318:  تارٌخ ، 413  2118/12/19 -ج  احمد الجواد عبد هالل الجواد عبد -  46

 3512   برلم    21211318:  تارٌخ ، 414  2113/12/19 -ج  احمد الجواد عبد هالل الجواد عبد -  47

 3512   برلم    21211318:  تارٌخ ، 415  2118/12/19 -ج  احمد الجواد عبد هالل الجواد عبد -  48



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211318:  تارٌخ ، 418  2125/ 12/ 23 حتى سارى 2121/ 12/ 23 -ج  ابوحجازى دمحم حمدى امٌنه -  49

6824 

 3638   برلم    21211318:  تارٌخ ، 416  2124/4/4 حتى سارى 2119/4/5 -ج  حجاج جابر ابراهٌم جابر -  51

    21211318:  تارٌخ ، 416  2124/4/4 حتى سارى 2119/4/5 -ج(   حجاج ابراهٌم جابر)  الزراعٌه للمبٌدات حجاج -  51

 3638   برلم

 ، 416  2124/4/4 حتى سارى 2119/4/5 -ج  حجاج ابراهٌم جابر - الزراعٌه المخصبات و الزراعٌه للمٌبدات حجاج -  52

 3638   برلم    21211318:  تارٌخ

   برلم    21211318:  تارٌخ ، 417  2125/ 13/ 22 حتى  سارى 2121/ 13/ 22 -ج  خالف على مصطفى دمحم -  53

6856 

   برلم    21211321:  تارٌخ ، 423  2123/ 13/ 23 حتى سارى 2118/ 13/ 23 -ج  هللا جاب احمد عطٌه مروه -  54

6283 

   برلم    21211321:  تارٌخ ، 426  2121/ 11/ 18 حتى سارى 2116/ 11/ 18 -ج  الشٌخ احمد الدٌن عالء عاطف -  55

5851 

 6931   برلم    21211321:  تارٌخ ، 433  2125/6/9 حتى سارى 2121/6/11 -ج  عنبر دمحم على دمحم على -  56

   برلم    21211321:  تارٌخ ، 431  2125/ 19/ 24 حتى سارى 2121/ 19/ 24 -ج  جعفر اٌناس/  الدكتوره صٌدلٌه -  57

4168 

   برلم    21211321:  تارٌخ ، 429  2126/* 13/ 21 حتى سارى 2121/ 13/ 21 -ج  الحملى متولى محفوظ متولى -  58

7251 

 7222   برلم    21211322:  تارٌخ ، 439  2126/ / 12/ 28 حتى سارى 2121/ 12/ 28 -ج  نور حسن امبابى هوٌدا -  59

   برلم    21211322:  تارٌخ ، 434  2125/ 16/ 19 حتى سارى 2121/ 16/ 19 -ج  السالم عبد دمحم السالم عبد نادٌه -  61

6929 

   برلم    21211323:  تارٌخ ، 446  2125/ 17/ 13 حتى سارى 2121/ 17/ 13 -ج  طه ابراهٌم على حسن اشرف -  61

5513 

 7137   برلم    21211323:  تارٌخ ، 448  2126/ 11/ 17 حتى سارى 2121/ 11/ 17 -ج  توتو دمحم مرسى دمحم احمد -  62

   برلم    21211324:  تارٌخ ، 455  2126/ 13/ 26 حتى سارى 2121/ 13/ 26 -ج  ابراهٌم العزٌز عبد طه الصافى -  63

4236 

 3951   برلم    21211328:  تارٌخ ، 461  2125/ 14/ 12 حتى سارى 2121/ 14/ 12 -ج  محارم عبده خمٌس احمد -  64

 4215   برلم    21211328:  ٌختار ، 462  2126/3/6 حتى سارى2121/3/7 -ج  حبلص دمحم دمحم سحر -  65

 3712   برلم    21211328:  تارٌخ ، 468  2119/6/5 -ج  المزٌن دمحم فرج سامً -  66

 3712   برلم    21211328:  تارٌخ ، 469  2114/6/4 -ج  المزٌن دمحم فرج سامً -  67

 3712   برلم    21211328:  تارٌخ ، 471  2119/6/3  المزٌن دمحم فرج سامً -  68



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211328:  تارٌخ ، 461  2126/ 12/ 21 حتى سارى 2121/ 12/ 21 -ج  السماحى الوهاب عبد الفتاح عبد باسم -  69

 7211   برلم

 5125   برلم    21211328:  تارٌخ ، 471  2124/1/6 حتى سارى 2119/1/7 -ج  الجواد عبد حسن على حسن -  71

 7228   برلم    21211328:  تارٌخ ، 463  2126/3/2 حتى سارى 2121/3/3 -ج  نصار احمد على فرج احمد -  71

 4168   برلم    21211329:  تارٌخ ، 476  2126/1/16 سارى 2121/1/17 -ج  برمو مصطفً دمحم السٌد حسن -  72

 5365   برلم    21211329:  تارٌخ ، 472  2125/3/12 حتى سارى 2121/3/13 -ج  الفضل ابو الحمٌد عبد دمحم دمحم -  73

 3431   برلم    21211331:  تارٌخ ، 481  2118/9/24 -ج  االشمر خلٌل حافظ حافظ -  74

 3431   برلم    21211331:  تارٌخ ، 481  2113/923 -ج  االشمر خلٌل حافظ حافظ -  75

 3431   برلم    21211331:  تارٌخ ، 482  2118/9/22 -ج  االشمر خلٌل حافظ حافظ -  76

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 616  2126/2/28 حتى سارى 2121/3/1 -ج  وشركاه زٌتون على دمحم احمد شركه -  1

1914 

    21211311:  تارٌخ ، 616  2126/2/28 حتى سارى 2121/3/1 -ج  وشركاه حسون االباصٌرى ابوالمجد حلمى شركه -  2

 1914   برلم

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 616  2126/2/28 حتى سارى 2121/3/1 -ج  وشركاه زٌتون على دمحم احمد شركه -  3

1914 

    21211311:  تارٌخ ، 616  2126/2/28 حتى سارى 2121/3/1 -ج  وشركاه حسون االباصٌرى ابوالمجد حلمى شركه -  4

 1914   برلم

   برلم    21211312:  تارٌخ ، 326  2124/ 12/ 11 حتى سارى 2119/ 12/ 11 -ج  وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  5

8141 

   برلم    21211312:  تارٌخ ، 326  2124/ 12/ 11 حتى سارى 2119/ 12/ 11 -ج  وشرٌكه هللا جاب راشد سمٌر حازم -  6

8141 

 661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 355  2113/4/12 -ج  شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى -  7

 661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 326  2118/4/12 -ج  شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى -  8

 661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 357  2113/4/12 -ج  شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى -  9

 661   برلم    21211317:  تارٌخ ، 358  2118/4/12 -ج  شرٌكها و الفمى امٌن لطب لٌلى -  11

    21211317:  تارٌخ ، 353  2114/ 11/ 27 -ج  وشرٌكة النبى عبد ابراهٌم دمحم-والتصدٌر لالستٌراد االسكندرٌة شركة -  11

 5139   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5139   برلم    21211317:  تارٌخ ، 353  2114/ 11/ 27 -ج  ٌوجد ال -  12

  2124/ 11/ 27 حتى سارى 2119/ 11/ 27 -ج  وشرٌكة النبى عبد ابراهٌم دمحم-والتصدٌر لالستٌراد االسكندرٌة شركة -  13

 5139   برلم    21211317:  تارٌخ ، 354

 5139   برلم    21211317:  تارٌخ ، 354  2124/ 11/ 27 حتى سارى 2119/ 11/ 27 -ج  ٌوجد ال -  14

 5158   برلم    21211321:  تارٌخ ، 436  2114/6/28 -ج  وشركاها وهبه ابراهٌم دمحم صابرٌن -  15

 5158   برلم    21211321:  تارٌخ ، 437  2119/6/27 -ج  وشركاها وهبه ابراهٌم دمحم صابرٌن -  16

:  تارٌخ ، 424  2124/ 11/ 18 حتى سارى 2119/ 11/ 18 -ج  وشركاه زعرب حسٌن علً احمد -زعرب شركه -  17

 3817   برلم    21211321

:  تارٌخ ، 425  2124/ 11/ 18 حتى سارى 2119/ 11/ 18 -ج  وشركاه زعرب حسٌن علً احمد-زعرب شركه -  18

 3817   برلم    21211321

 3817   برلم    21211321:  تارٌخ ، 425  2124/ 11/ 18 حتى سارى 2119/ 11/ 18 -ج  ٌوجد ال -  19

 2913   برلم    21211322:  تارٌخ ، 442  2112/ 14/ 28 -ج  وشرٌكته االبزاري عبده هانً شركه -  21

    21211322:  تارٌخ ، 443  2122/ 14/ 28 حتى سارى 2117/ 14/ 28 -ج  وشرٌكته االبزاري عبده هانً شركه -  21

 2913   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


