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

   أفراد ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم 25215635 فى ،ليدت 5555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  future wood المستمبل خشب -  1

 - عبدالشافى فيال خلف - الشرلى الكورنيش شارع:  بجهة ،  عن ، 2825

    ،  شركة   م م ذ ش Grand Mega For Solar and Renewable Energy والمتجدده الشمسية للطالة ميجا جراند -  2

 - التحرير شارع امتداد:  بجهة ،  عن ، 2853 برلم 25215616 فى ،ليدت 1555550555   مالها ،رأس

 فى ،ليدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  بالخارج المصرية العمالة اللحاق العالمية العلياء -  3

 - الجمهورية شارع من شلتوت محمود االمام شارع 2 رلم عمار االول الدور:  بجهة ،  عن ، 2815 برلم 25215623

 2798 برلم 25215614 فى ،ليدت 25555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكيه فرغلى احمد محمود احمد شركة -  4

 - العرائس عمارات:  بجهة ،  عن ،

 ، 2859 برلم 25215623 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م م ذ ش) والصيانة للتشغيل ايكو شركة -  5

 - ناصر مدينة - المنتصر برج:  بجهة ،  عن

:  بجهة ،  عن ، 2779 برلم 25215653 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكيها دمحم دمحم عز هناء -  6

 - بهتا

 2775 برلم 25215651 فى ،ليدت 25555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م م ذ ش) الطبية للتجهيزات التمى شركة -  7

 ناصر مدينة - الجامعة خلف شارع 59 عمار:  بجهة ،  عن ،

 فى ،ليدت 755550555   مالها ،رأس    ،  شركة   م م ذ ش الحيوانى واالنتاج االراضى الستصالح الكوثر ارض -  8

 المراغة مركز - رياض عبدالمنعم شارع من متفرع دياب ش:  بجهة ،  عن ، 2777 برلم 25215652

 فى ،ليدت 4555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركائهم فهمى السيد والشريف فؤاد جمال اسماعيل شركة -  9

 المدينة مجلس شارع:  بجهة ،  عن ، 2797 برلم 25215613

:  بجهة ،  عن ، 2822 برلم 25215635 فى ،ليدت 155550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  الكريستاله -  15

 - اخميم - االطاوله عرب - البحرى التل - عمرو زيد ابو شارع

 25215658 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركائها البارودى عبدالرحيم فؤاد عالءالدين رغده -  11

 ع.م.ج داخل المعتمدة الصناعية المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع - جرجا مركز العرب شيخ:  بجهة ،  عن ، 2787 برلم

 ،  عن ، 2819 برلم 25215629 فى ،ليدت 255555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه اسماعيل عبده اسالم -  12

 - الغربي باجا ترعة شارع - المهندسين برج 1 رلم:  بجهة

  عن ، 2781 برلم 25215656 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكيه احمد السيد احمد دمحم شركة -  13

 ع م ج/ ب المعتمده الصناعيه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع المنشاه مركز - سالمة اوالد:  بجهة ،
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2784 برلم 25215657 فى ،ليدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م م ذ ش) الصيدليات الدارة فارما جولدن -  14

 - الجبانة شارع:  بجهة ،  عن ،

:  بجهة ،  عن ، 2858 برلم 25215621 فى ،ليدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   للتعدين ابوالعز شركة -  15

 - ساللته

 2783 برلم 25215656 فى ،ليدت 25555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكه عبدهللا دمحم عبدهللا اشرف شركة -  16

 - الغربية جهينة - البساتين شارع:  بجهة ،  عن ،

  عن ، 2817 برلم 25215629 فى ،ليدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   م م ذ ش squid print برنت سكويد -  17

 - الجمهورية ش من - رمضان من العاشر ش:  بجهة ،

 ، 2799 برلم 25215614 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكه السيد محمود احمد عبدالعزيز -  18

 ع.  م.  ج  داخل المعتمدة الصناعية المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع - سوهاج - طهطا مركز - مسعود الشيخ:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 2785 برلم 25215653 فى ،ليدت 155550555   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش varden لالدوية فاردن -  19

 - ناصر مدينة - راشد مستشفى شارع 11:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   1669:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى عيسوى حسن على هاجر/  لصاحبتها البالستين لمواسير الرحمة مصنع   - 1

 نهائيا التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   25215656 تاريخ وفى

 وفى ،   2565:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض الرحيم عبد احمد وليد/  لصاحبها الغذائيه المواد لتعبئه الوليد مصنع   - 2

 نهائيا التجارة لترن الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215615 تاريخ

 تاريخ وفى ،   1477:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جادهللا هللا نعمت جادهللا رومانى لصاحبها لالخشاب االبداع مصنع   - 3

 نهائيا التجاره لترن الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215615

 ،   2715:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرلص زكى حلمى انتصار لصاحبتها البالستيكية للصناعات 2 االزرق الخط   - 4

 نهائيا التجارى السجل شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215616 تاريخ وفى

 ،   2715:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرلص زكى حلمى انتصار لصاحبتها البالستيكية للصناعات 2 االزرق الخط   - 5

 الرئيسى السجل لشطب وذلن الفرع سجل شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215616 تاريخ وفى

 تم   25215623 تاريخ وفى ،   424:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة   - 6

 االصل بماء مع الفرع شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحيم عبدالعال عبدالرحيم دمحم لصاحبها والهدايا الدعاية شنط لتصنيع first onel وان فرست مصنع -  1

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215657 ، تاريخ وفي  2752 برلم ليده

  جنيه  25555550555،

 ليده سبك ،، فرد تاجر  غبلاير بطرس منصور مينا لصاحبها البالستين واالكياس للروالت  غبلاير بطرس منصور مينا مصنع -  2

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215616 ، تاريخ وفي  2727 برلم

  جنيه  5555550555،

  2727 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  غبلاير بطرس منصور مينا لصاحبها البالستين واالكياس للروالت بالست مينا مصنع -  3

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215616 ، تاريخ وفي

  25215622 ، تاريخ وفي  611 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحميد احمد صبرى هيثم لصاحبها للرخام االهرام مصنع -  4

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

  25215622 ، تاريخ وفي  611 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحميد احمد صبرى هيثم لصاحبها للرخام االهرام مصنع -  5

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 ، تاريخ وفي  2172 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحيم احمد جابر رضوى لصاحبتها للمنسوجات الرضوان -  6

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215623

 رأس تعديل تم  25215623 ، تاريخ وفي  424 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  7

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس لتعدي:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 2782    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض بهنان كامل ناديه/  لصاحبتها الغذائية للمواد الجوهرة مصنع -  1

 احدى النشاط ممارسة ومولع ثان سوهاج - االطاولة عرب - ناصر مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215656

  المعتمده الصناعيه المناطك

 سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالعال عبدالرحيم دمحم لصاحبها والهدايا الدعاية شنط لتصنيع first onel وان فرست مصنع -  2

 الكيماوية الصناعات لطاع 35 رلم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215657 تاريخ وفي 2752    برلم ليده

  - جرجا غرب الصناعية المنطمة الصغيره الصناعات مجمع

 تاريخ وفي 2792    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسين على منال/  لصاحبتها للتدريب الذكى الطفل مركز -  3

  - شرق مزاته ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215659

 2796    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين عوض السيد احمد لصاحبها االلوميتال والشبابين االبواب لدهان اليمامة مصنع -  4

 رلم الوحدة - االول النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215613 تاريخ وفي
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 الصناعيه المناط احدى الثانى النشاط ممارسة ومولع سوهاج بمدينة الصغيرة الصناعات بمجمع( ب) نموذج( 41) عنبر( 244)

  المعتمده

 تم 25215613 تاريخ وفي 2795    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوزيد دمحم بسام/  لصاحبها لالعالف الطيب مصنع -  5

  المعتمده الصناعيه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع - البربا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 2794    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدالى السمان بدوى حمدى لصاحبها الخشبية للمنتجات الدالى مصنع -  6

 بالمنطمه( 66) رلم الوحدة - النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215613

 (  جرجا غرب) بمجمع الصناعيه

    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالكريم حماده/  لصاحبها والتغليف التعبئه ماكينات لتصنيع النماء مصنع -  7

 جزء)رلم المطعه/ النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  لعنوانا تعديل تم 25215615 تاريخ وفي 2852

  جرجا غرب الصناعيه المنطمه - االولى المرحله - الصغيرة الصناعات لطاع( 2/24) رلم بلون -(  34 من

 25215615 تاريخ وفي 2851    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف فهمى جاد بخيته لصاحبتها والجرانيت للرخام الملكه -  8

 - جوده عبدالنعيم ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 2855    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد فتحى مراد/  لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة فودز ويست مصنع -  9

 بالمنطمة 51 رلم الوحده/  النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي

  - جرجا غرب بمجمع الصناعيه

 وفي 2857    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الاله عبد جابر عبدالاله/  لصاحبها البالستين تدوير العادة الجبلى مصنع -  15

 بالمنطمة( 155) رلم الوحدة/  النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ

 (  جرجا غرب) بمجمع الصناعيه

 تاريخ وفي 2856    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عزب دمحم السيد هاشم لصاحبها للتدريب الجنة عصافير مركز -  11

  الثورة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215625

 تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 424    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  12

 الصناعات لطاع -( 27) بلون -( 95) رلم االرض لطعة/النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  طهطا بغرب الصناعيه المنطمة - نوااللطا االعالف

 تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 424    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  13

  الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 424    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  14

  االصل بماء مع نهائيا الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يعموب فوزى عماد مريم لصاحبتها والمشروبات العصائر وتعبئة لتصنيع كرس فالكون -  15

 أ نموزج 27 عنبر 94 رلم المطعه - النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 1547

 الكوثر - حي - الصغيره الصناعات بمجمع

    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يعموب فوزى عماد مريم لصاحبتها والمشروبات العصائر وتعبئة لتصنيع كرس فالكون -  16

 - المصانع بمنطمة 223رلم المطعه - الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 1547

    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يعموب فوزى عماد مريم لصاحبتها والمشروبات العصائر وتعبئة لتصنيع كرس فالكون -  17

 أ نموزج 27 عنبر 94 رلم المطعه.النشاط رسةمما مولع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215623 تاريخ وفي 1547

 الكوثر - حي - الصغيره الصناعات بمجمع



 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

 تاريخ وفي 2172    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد جابر رضوى لصاحبتها للمنسوجات الرضوان -  18

 المنطمة النسيجية الصغيره الصناعات لطاع 18 رلم بلون 238 رلم لطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215623

 - طهطا غرب الصناعية

 تاريخ وفي 255    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صديك الطيب جمال سمر/لصاحبه الجاهزه للمالبس الجمال مصنع -  19

 المنطمة -(  ونسيج غزل)  الصناعات لطاع( 3) البلون ضمن( 1) رلم المطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215627

  - بهو الصناعية

 وفي 2816    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع المسيح عبد ثروت مينا لصاحبها الكهربائية الكابالت لتصنيع الحياة مصنع -  25

 الهندسية الصناات لطاع 82 رلم الصناعىالوحده النشاط ممارسة ومولع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215627 تاريخ

 الجمهورية انحاء جميع الثانى ممارسةالنشاط جرجاومولع الصغيرةالمنطمةالصناعيةغرب الصناعات وااللكترونيةمجمع

 مسبما الهيئه موافمة فيلزم سيناء جزيرة شبه فيماعدامنطمة

 تاريخ وفي 2818    برلم ليده سبك  ، دفر تاجر ، عبدالمجيد راضى عبدالمجيد اكرم لصاحبها العمارى لالستثمار راضى -  21

  - الكشح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215629

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 2782   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض بهنان كامل ناديه/  لصاحبتها الغذائية للمواد الجوهرة مصنع -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215656

 تاريخ وفي 2792   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسين على منال/  لصاحبتها للتدريب الذكى الطفل مركز -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215659

 تاريخ وفي 2794   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدالى السمان بدوى حمدى لصاحبها الخشبية للمنتجات الدالى مصنع -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215613

 تم25215613 تاريخ وفي 2795   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوزيد دمحم بسام/  لصاحبها لالعالف الطيب مصنع -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 2796   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين عوض السيد احمد لصاحبها االلوميتال والشبابين االبواب لدهان اليمامة مصنع -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215613 تاريخ وفي

   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالكريم حماده/  لصاحبها والتغليف التعبئه ماكينات لتصنيع النماء مصنع -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215615 تاريخ وفي 2852

 تم25215615 تاريخ وفي 2851   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف فهمى جاد بخيته لصاحبتها والجرانيت للرخام الملكه -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل



 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

 2855   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد فتحى مراد/  لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة فودز ويست مصنع -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215625 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 2856   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عزب دمحم السيد هاشم لصاحبها للتدريب الجنة عصافير مركز -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215625

 وفي 2857   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الاله عبد جابر عبدالاله/  لصاحبها البالستين تدوير العادة الجبلى مصنع -  15

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215625 تاريخ

 تاريخ وفي 2818   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد راضى عبدالمجيد اكرم لصاحبها العمارى لالستثمار راضى -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215629

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  لصاحبها الخشبية للمنتجات المصرية: الى 1694 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215652:  تاريخ فى  ،  -  1

   محمود السيد هاشم حسن

  االختيار مصنع/ ليصبح االسم يعدل: الى 2766 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215657:  تاريخ فى  ،  -  2

   حسن عبدالنعيم كمال دمحم للبالستين

  غبلاير بطرس منصور مينا مصنع: الى 2727 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215616:  تاريخ فى  ،  -  3

   غبلاير بطرس منصور مينا لصاحبها البالستين واالكياس للروالت

 جمال لصاحبها  العمارى لالستثمار البشير: الى 1271 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215616:  تاريخ فى  ،  -  4

   اسماعيل سيد عبدالحميد

 للمنتجات ضاحى عطا بدرى شيماء مصنع: الى 1595 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215625:  تاريخ فى  ،  -  5

   ضاحى عطا بدرى شيماء لصاحبتها الورلية

 الهندسية للصناعات االيمان مصنع: الى 2583 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215628:  تاريخ فى  ،  -  6

   عبدالواحد ابوزيد عبدالجابر طارق لصاحبها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25215615 تاريخ وفى ،   1934:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشريكه الصغير دمحم احمد   - 1

 5. للشركة لانونيا مصفيا دمحم عالم احمد تغيان/ السيد وتعيين التاشير تاريخ من عام لمدة التصفيه تحت الشركة وضع تم

 تم   25215635 تاريخ وفى ،   2735:  برلم ليدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة   - 2

 الفرع شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215635 تاريخ وفى ،   2735:  برلم ليدها سبك  مساهمة شركة ،  م  م ش البالستين لتصنيع االهرام/ شركة   - 3

 الفرع شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215635 تاريخ وفى ،   2735:  برلم ليدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة   - 4

 الفرع شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215635 تاريخ وفى ،   2735:  برلم ليدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة   - 5

 الفرع شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215635 تاريخ وفى ،   2735:  برلم ليدها سبك  مساهمة شركة ،  م  م ش البالستين لتصنيع االهرام/ شركة   - 6

 الفرع شطب تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشركائها لاسم دمحم لاسم ماجده شركة -  1

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح مالال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة( تضامن شركة) وشريكية على لطفى رافت -  2

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكيه على لطفى رافت شركة -  3

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها لاسم دمحم لاسم ماجده شركة -  4

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية( تضامن شركة) وشريكية على لطفى رافت -  5

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 25215653،   تاريخ وفي 758، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكيه على لطفى رافت شركة -  6

  جنيه  8555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  7

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  8

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  9

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  15

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  11

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  12

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  13

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  14

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  15

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215657،   تاريخ وفي 2454، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  16

  جنيه  55555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس



 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

,  المال رأس تعديل تم 25215659،   تاريخ وفي 1755، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل دمحم عمر -  17

  جنيه  31955550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215659،   تاريخ وفي 1755، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل دمحم عمر -  18

  جنيه  31955550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215659،   تاريخ وفي 1755، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل دمحم عمر -  19

  جنيه  31955550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها عبدهللا احمد فوزى دمحم امل -  25

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكها فوزى دمحم امل -  21

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها عبدهللا احمد فوزى دمحم امل -  22

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكها فوزى دمحم امل -  23

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها عبدهللا احمد فوزى دمحم امل -  24

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية ريكهاوش فوزى دمحم امل -  25

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها عبدهللا احمد فوزى دمحم امل -  26

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2416، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكها فوزى دمحم امل -  27

  جنيه  35555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  28

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  29

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  35

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  31

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  32

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25215615،   تاريخ وفي 2517، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  33

  جنيه  255555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

,  المال رأس تعديل تم 25215625،   تاريخ وفي 2383، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  34

  جنيه  15255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215625،   تاريخ وفي 2383، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  35

  جنيه  15255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215625،   تاريخ وفي 2383، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  36

  جنيه  15255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215625،   تاريخ وفي 2383، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  37

  جنيه  15255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكيه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  38

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  39

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكيها يوسف طاهر اعظم هناء -  45

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشركائها يوسف طاهر اعظم هناء/ شركة -  41

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكيه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  42

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  43

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكيها يوسف طاهر اعظم هناء -  44

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 25215629،   تاريخ وفي 2478، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركائها يوسف طاهر اعظم هناء/ شركة -  45

  جنيه  85555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  1

  - حمادى نجع ترعة ش/  االول النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  2

  - حمادى نجع ترعة ش/  االول النشاط ممارسة ومولع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف



 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 تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  3

 مدينة(  الوالدة وحديثى االطفال لحضانات متخصص طبى مركز وتشغيل الامة)  الثانى النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشير وصف

  الشرعيه الجمعية بجوار العرائس

,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  4

 مدينة(  الوالدة وحديثى االطفال لحضانات متخصص طبى مركز وتشغيل الامة)  الثانى النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشير وصف

  الشرعيه الجمعية بجوار العرائس

,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  5

 االطباء برج العاشر الدور(  االطفال لطب متخصص طبى مركز وتشغيل الامة)  الثالث النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشير وصف

  رياض عبدالمنعم شارع -

,  العنوان تعديل تم 25215625 تاريخ وفي 2383    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  6

 االطباء برج العاشر الدور(  االطفال لطب متخصص طبى مركز وتشغيل الامة)  الثالث النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشير وصف

  رياض عبدالمنعم شارع -

 تم 25215625 تاريخ وفي 2635    برلم ليدها سبك  ، محدودة مسئولية ذات ، لتجاريةا والتوكيالت للتوزيع جروب عمر -  7

 فؤاد يوسف ارميا وتعيين النزهة لسم - النصر شارع 59 رلم عمار بناحية للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الشركة فرع مدير

 تعديل تم 25215635 تاريخ وفي 2735    برلم ليدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة -  8

  الرئيسى الممر لنمل الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 25215635 تاريخ وفي 2735    برلم ليدها سبك  ، مساهمة شركة ، م  م ش البالستين لتصنيع االهرام/ شركة -  9

  الرئيسى الممر لنمل الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 25215635 تاريخ وفي 2735    برلم ليدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة -  15

  الرئيسى الممر لنمل الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 25215635 تاريخ وفي 2735    برلم ليدها سبك  ، مساهمة شركة ، م  م ش البالستين لتصنيع االهرام/ شركة -  11

  الرئيسى الممر لنمل الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 25215635 تاريخ وفي 2735    برلم ليدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش البالستين لتصنيع االهرام شركة -  12

  الرئيسى الممر لنمل الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    المانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكيان تعديل تم25215653 تاريخ وفي 758   برلم ليدها سبك ، وشركائها لاسم دمحم لاسم ماجده شركة -  1

 تضامن شركة: التأشير

,   المانونى الكيان تعديل تم25215653 تاريخ وفي 758   برلم ليدها سبك ،( تضامن شركة) وشريكية على لطفى رافت -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف,   المانونى الكيان تعديل تم25215653 تاريخ وفي 758   برلم ليدها سبك ، وشريكيه على لطفى رافت شركة -  3

 تضامن شركة: التأشير

 وصف,   المانونى الكيان تعديل تم25215653 تاريخ وفي 758   برلم ليدها سبك ، وشريكيه على لطفى رافت شركة -  4

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وشريكية على لطفى رافت: الى 758 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25215653:  تاريخ فى  ،  -  1

 (تضامن شركة)

 وشريكية على لطفى رافت: الى 758 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25215653 : تاريخ فى  ،  -  2

 (تضامن شركة)

 عبداللطيف دمحم محمود: الى 2454 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25215657:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه الخطيب دمحم

 احمد فوزى دمحم امل: الى 2416 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25215615:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركائها عبدهللا

 دمحم حسين رفعت دمحم: الى 2383 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25215625:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه

 طاهر اعظم هناء/ شركة: الى 2478 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25215629:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركائها يوسف

 طاهر اعظم هناء/ شركة: الى 2478 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25215629:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركائها يوسف

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    25215657:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكته الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  1

 2454   برلم

   برلم    25215657:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الخطيب دمحم عبداللطيف دمحم محمود -  2

2454 

 2729   برلم    25215658:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيه رياض فؤاد شحات -  3

   برلم    25215615:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه عبدالكريم دمحم دمحم مؤمن شركة -  4

2517 

   برلم    25215615:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها عبدهللا احمد فوزى دمحم امل -  5

2416 

 2416   برلم    25215615:  تاريخ ، بسيطة صيةتو توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها فوزى دمحم امل -  6

 2383   برلم    25215625:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه دمحم حسين رفعت دمحم -  7

 2383   برلم    25215625:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه السيد دمحم حسين رفعت -  8

:  تاريخ ، محدودة مسئولية ذات توليع على مصدق  محدودة مسئولية ذات  Vermi Upper Egypt ايجيبت ابر فيرمى -  9

 1571   برلم    25215627

    25215629:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  15

 2478   برلم

    25215629:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  11

 2478   برلم

   برلم    25215629:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيها يوسف طاهر اعظم هناء -  12
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    25215629:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها يوسف طاهر اعظم هناء/ شركة -  13

 2478   برلم

    25215629:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  14

 2478   برلم

   برلم    25215629:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  ضامنت شركة  وشركاه العلكى جاد عبدالنبى طارق شركة -  15
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   برلم    25215629:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها يوسف طاهر اعظم هناء -  16
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   برلم    25215629:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشركائها يوسف طاهر اعظم هناء/ شركة -  17
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    25215651:  تاريخ ، 854  2526/55/15 حتى سارى  دمحم احمد دمحم وائل احمد/  لصاحبها والجرانيت للرخام الفرعونية -  1

 2778   برلم

:  تاريخ ، 863  2526/55/57 حتى سارى  للدس داود الرومانى نيفين لصاحبتها الغذائية المواد وتعبئة لتصنيع الثالثيه -  2

 2793   برلم    25215652

   برلم    25215614:  تاريخ ، 936  2526/56/26 حتى سارى  هنداوى دمحم محمود حافظ دمحم لصاحبها سكاى ميديا -  3
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 424   برلم    25215622:  تاريخ ، 496  2523/11/56 حتى سارى  بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  4

 424   برلم    25215622:  تاريخ ، 497  2523/11/56 حتى سارى  بشاى حنا فرح بارح لصاحبها لاللطان السعادة -  5

:  تاريخ ، 558  2525/51/53 حتى سارى  حسانين علي عبدهللا عالءالدين لصاحبها والجرانيت للرخام االيطالية -  6

 1262   برلم    25215627

    25215627:  تاريخ ، 512  2526/52/23 حتى سارى  عثمان الرحمن عبد احمد شعبان لصاحبها المسامير لصناعة االخوة -  7

 1773   برلم

    25215627:  تاريخ ، 512  2526/52/23 حتى سارى  عثمان الرحمن عبد احمد شعبان لصاحبها المعادن لتشكيل االخوة -  8

 1773   برلم

   برلم    25215628:  تاريخ ، 515  2524/56/17 حتى سارى  جمعه دمحم احمد محمود لصاحبها للتبريد جوست مصنع -  9
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 2321   برلم    25215651:  تاريخ ، 427  2526/54/58 حتى سارى  وشركاه حسن على -  1

 666   برلم    25215656:  تاريخ ، 441  2525/12/21 حتى سارى  وشريكيه كامل احمد صالح -  2

 666   برلم    25215656:  تاريخ ، 441  2525/12/21 حتى سارى  وشركاه كامل مداح صالح شركة -  3

 957   برلم    25215657:  تاريخ ، 449  2526/52/27 حتى سارى  وشركاه يمنى صادق ممدوح شركة -  4

:  تاريخ ، 477  2525/54/19 حتى سارى(  م.م.ش) Arab Company For Modern Sciences الحديثة للعلوم العربية -  5

 2785   برلم    25215657

:  تاريخ ، 457  2556/54/55 حتى سارى  الزجاجية المنتجات لتصنيع العجمى وشركاه احمد عجمى اسامه شركة -  6

 2795   برلم    25215659

:  تاريخ ، 458  2511/54/55 حتى سارى  الزجاجية المنتجات لتصنيع العجمى وشركاه احمد عجمى اسامه شركة -  7

 2795   برلم    25215659

:  تاريخ ، 459  2516/54/55 حتى سارى  الزجاجية المنتجات لتصنيع العجمى وشركاه احمد عجمى اسامه شركة -  8

 2795   برلم    25215659

:  تاريخ ، 465  2521/54/55 حتى سارى  الزجاجية المنتجات لتصنيع العجمى وشركاه احمد عجمى اسامه شركة -  9

 2795   برلم    25215659

:  تاريخ ، 461  2526/54/55 حتى سارى  الزجاجية المنتجات لتصنيع العجمى وشركاه احمد عجمى اسامه شركة -  15

 2795   برلم    25215659

    25215659:  تاريخ ، 467  2526/56/14 حتى سارى  العمارى واالستثمار االراضى الستصالح الصعيد امالن شركة -  11

 326   برلم

 2472   برلم    25215613:  تاريخ ، 475  2526/52/57 حتى سارى  وشركاه جندى خليفه الوحش رائف -  12

 2472   برلم    25215613:  تاريخ ، 475  2526/52/57 حتى سارى  وشركاه حبيب عبدالمالن جرجس -  13

 2472   برلم    25215613:  تاريخ ، 475  2526/52/57 حتى سارى  وشريكيه حبيب عبدالمالن جرجس -  14

:  تاريخ ، 475  2526/52/57 حتى سارى  شريكيه و ابادير حبيب المالن عبد نصرى/  بجعله الشركه اسم تعديل -  15

 2472   برلم    25215613

 2567   برلم    25215613:  تاريخ ، 476  2526/56/18 حتى سارى  وشريكه بكرى محمود ثروت شركة -  16

 2567   برلم    25215613:  تاريخ ، 476  2526/56/18 حتى سارى  وشريكه بكرى محمود ثروت شركة -  17

 2567   برلم    25215613:  تاريخ ، 476  2526/56/18 حتى سارى  وشركاه يوسف احمد يوسف ابراهيم شركة -  18

 سارى  ALKENANA HOSPITAL COMPANY FOR MEDICAL SERVICES الطبية للخدمات الكنانه مستشفى شركة -  19

 1289   برلم    25215621:  تاريخ ، 494  2526/56/54 حتى

 1536   برلم    25215627:  تاريخ ، 557  2525/59/57 حتى سارى  وشريكيه يوسف عبدالعزيز احمد/ شركة -  25
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 1484   برلم

    25215629:  تاريخ ، 517  2526/54/53 حتى سارى(   بسيطه توصيه شركة) وشركاه جرجس يوسف عياد نادر -  23

 1484   برلم
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