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:  بجهة ،  عن ، 16927 برلم 25215656 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه الدسولً سمٌر -  1

 الوطنٌه الحماٌه مركز بجوار - 3 رلم محل - 2 رلم مارهع مول التهانً

 برلم 25215627 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه الهاللً عبدالعال عبدالغفار دمحم احمد -  2

 28 مجاورة 52 عمارة 1 رلم شمه:  بجهة ،  عن ، 16968

:  بجهة ،  عن ، 16946 برلم 25215617 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكة احمد دمحم ٌحً دمحم -  3

 االردنٌه - mc3 - 27 رلم بالعمار - والمماوالت للتجارة النجا ابو مول أ 22 رلم محل
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 2 مربع 15 مجاورة 161 لطعه:  بجهة ،  عن
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 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمه 112 المطعه االرضً الدور:  بجهة ،  عن
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 باالردنٌة العالمً المركز 92 وحدة:  بجهة ،

  عن ، 16976 برلم 25215635 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه سالم عطٌه دمحم دمحم عبدهللا -  9

 11 الحى 85 مجاورة 644 لطعه االرضى الدور:  بجهة ،
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 تم   25215651 تارٌخ وفى ،   3122:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  االتصال وشبكات للمماوالت محمود عادل   - 1

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215652 تارٌخ وفى ،   11711:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم بالل محى محمود   - 2

 المٌد محو

   25215652 تارٌخ وفى ،   8982:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌد لتجارة عترٌس   - 3

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم
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 المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215656 تارٌخ وفى ،   7215:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على الكرٌم جاد عبدالحمٌد عبدالرحمن   - 5
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 تم  السجل شطب/محو تم   25215656 تارٌخ وفى ،   11422:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه دمحم صالح سعٌد   - 6

 المٌد محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215615 تارٌخ وفى ،   7283:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  معبد ٌونس سٌد احمد   - 7

 المٌد

 تم   25215615 تارٌخ وفى ،   7283:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  واالسطمبات الهندسٌة للصناعات ٌونس احمد   - 8

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   9362:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد احمد فخرى دمحم هانى   - 9

 المٌد محو

 شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   2168:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غطاس بطرس عبدالمنعم مٌالد   - 15

 المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215615 تارٌخ وفى ،   6721:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد دمحم غرٌب دمحم   - 11
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 المٌد محو
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 تم  السجل شطب/محو تم   25215624 تارٌخ وفى ،   16156:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رضا دمحم جوده فاطمه   - 16

 المٌد محو
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  7857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال ابو الشاذلى دمحم رشاد -  1

  جنٌه  35555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  13782 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرٌس مصطفى عبده عبدالستار مصطفى -  2

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  16876 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دعبس خلٌل دمحم عبدالفتاح عادل -  3

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  13767 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فوده دمحم ابراهٌم السٌد اسالم -  4

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  6177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌونان حنا جودة نادر -  5

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  9951 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد رجب سعٌد رفاعى -  6

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  15749 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد على على محمود مصطفى -  7

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  12997 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالرحٌم محمود اٌمن -  8

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  11675 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحدٌث للبناء الشعراوى -  9

  جنٌه  155555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  15125 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجٌزاوى عوض دمحم اسامه -  15

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  11554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المٌاه ومعالجة للكٌماوٌات رضا -  11

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215625 ، تارٌخ وفً  16131 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كامل ذكى سامى هانى -  12

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215621 ، تارٌخ وفً  16879 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً عبدالمنعم حامد شٌماء -  13

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215623 ، تارٌخ وفً  16657 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالهادى دمحم سمٌح دمحم -  14

  جنٌه  45555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215624 ، تارٌخ وفً  11774 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد حسام -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  9951 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد رجب سعٌد رفاعى -  16

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  7625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عبدالرحمن على سمر -  17

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215629 ، تارٌخ وفً  6568 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سوبلم دمحم محمود اٌهاب -  18

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال سرأ تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215635 ، تارٌخ وفً  5847 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اللمانى على احمد رجب -  19

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215635 ، تارٌخ وفً  13527 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  معروف عبدهللا المهدى دمحم نبٌل -  25

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215635 ، تارٌخ وفً  12288 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنٌن حنا حنٌن مٌنا -  21

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215635 ، تارٌخ وفً  16454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السماحى موسى على احمد دمحم -  22

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 16917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم المنعم عبد رمضان -  1

  الصناعً تبارن مجمع  R مبنً 23 صناعٌه وحده ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 16916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي سعٌد سنٌد مجدي -  2

  ارضً 1995 لطعه د لطاع 15 الحً ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 16915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معبد دمحم مرداش حمدي -  3

 351 شمه 54 عمارة 5 مج ،

 العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 12569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف الرحمن عبد دمحم هللا دعب الدٌن عالء -  4

  259 رلم لطعه- 6أ غرب جنوب ،:   الـتأشٌر وصف, 
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,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 12569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف عبدالرحمن دمحم عبدهللا الدٌن عالء -  5

  6أ غرب جنوب الصناعٌه المنطمه- 256 المطعه بالعنوان التجاري للسجل تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف
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  72 مجاورة 61 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 13542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمنعم محمود اسامه -  68

  49 مجاورة 15 ع ارضً دور 1 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 16962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراكبً دمحم عبدالحمٌد صالح طاهر داخلٌه ورحالت نمل مكتب -  69

 1 ش 255 لطعه 29 مج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215623

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 12226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جندى عٌاد فرج ماٌكل -  75

  B3 الصغٌرة الصناعات مجمع 161 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 16964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن طلب عبدالستار رامً -  71

 االردنٌه_  الجوهرة مول ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 6628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود الدٌن محى دمحم -  72

 المدٌنه مركز- MC3 - 47 لطعه - ب عماره - 12 محل ،:   الـتأشٌر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215626 تارٌخ وفً 16972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ورمنص دمحم منصور علً دمحم -  73

 C8 الصناعٌه المنطمه 28 شارع 64 العمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215626 تارٌخ وفً 16972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم منصور علً دمحم -  74

 التعاونٌه المساكن النمرسً مسجد بجوار فٌصل الملن ش 16 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 7625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالرحمن على سمر -  75

  25 لطعه 3 وحدة 4 مربع 32 مجاورة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 12355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد الشافعً دمحم محمود -  76

 الجنوبٌه بالمنطمه المتوسطه الصغٌره المجمعات ج مجمع 2 مرحله 81 الوحد ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 16969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عبدالعال علً اسماعٌل عمر -  77

 التاسع الحً 46 لطعه 71 مجاورة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 12355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد الشافعى دمحم محمود -  78

 لجنوبٌها بالمنطمه المتوسطه الصغٌره المجمعات ج مجمع( 2 مرحله) 81 الوحدة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 16965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌخه علً عمر خالد عادل -  79

  التكمٌلٌه للصناعات الند جرٌن مجمع 2/4 1/4 محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 16975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً عبدالواحد دمحم فرٌد كرٌم -  85

 ارضً دور وحده 226 لطعه 8 مجاورة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 16966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسرائٌل ابراهٌم خلٌفه كٌرلس -  81

 العاشر الحً أ 1 لطاع 1921 لطعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 16967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبده عبدالرؤف اسالم -  82

 276 بالمطعه العماره سلم بمدخل محل - 32 مج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 14632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نافع علً حسن دمحم معتز -  83

  A2-A1 بٌن الثالثه الصناعٌة المنطمه الند جرٌن مجمع 357 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 16973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عاٌد محمود اسالم -  84

  االردنٌة الماسه مول االرضً الدور د عمارة 7 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 12472    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعنٌن خلٌل دمحم كامل -  85

 132 بالمطعه بدروم 73 مجاورة ،:   الـتأشٌر

,  انالعنو تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 8547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن عوض حسٌن حسٌن اسالم -  86

  ارضً دور الزراعٌن تمسٌم 8 فٌال 16 مجاورة ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215635 تارٌخ وفً 16975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران دمحم عبدة احمد -  87

 برجستون شارع د عمارة مول الماسه مشروع ارضى دور 11 تجارى محل ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215635 تارٌخ وفً 9128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراكبى دمحم عبدالحمٌد صالح حمدى -  88

 2 سى ام 27 مول الجوهرة مشروع 538 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 16915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معبد دمحم مرداش حمدي -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 16935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن حسن حامد احمد -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215626 تارٌخ وفً 16972   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم منصور علً دمحم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 16934   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم محمود دمحم شروق -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 16942   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار فتحى السٌد فتحى -  5

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 12355   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد الشافعً دمحم محمود -  6

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 16922   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان رفعت دمحم سالً -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 16937   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم خلٌل محمود دمحم -  8

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 16938   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم ٌوسف السٌد حماده -  9

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 16955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن سٌد محً دمحم -  15

 خاص

 نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 12569   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف الرحمن عبد دمحم هللا عبد الدٌن عالء -  11

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 16935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم السٌد دمحم احمد اٌناس -  12

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 16941   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم على بهاء -  13

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 16925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرغلً دمحم عبدهللا -  14

 خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 16965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والرحالت العمال لنمل سالم سلٌمان ناصر مكتب -  15

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 16969   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عبدالعال علً اسماعٌل عمر -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 16919   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم دمحم صبحً -  17

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 16921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم علً دمحم -  18

 خاص

 نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 16926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي مسعود علوان دمحم االمٌر دمحم معالً -  19

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 16928   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنوفى دمحم ابراهٌم حلمى صبحى -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 تم25215625 تارٌخ وفً 16953   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامه ومماوالت الرخام وتركٌب لتورٌد العش الهادي -  21

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 16933   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم احمد الصباحً احمد دمحم -  22

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 12387   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر دمحم هللا فتح دعاء -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 16947   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود توفٌك حسٌن دمحم اسالم -  24

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 16961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل المادر عبد محمود احمد -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215635 تارٌخ وفً 16975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران دمحم عبدة احمد -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 16916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي سعٌد سنٌد مجدي -  27

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 16932   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العوضً ابرهٌم دمحم شركات عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب -  28

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 16932   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوجد ال -  29

 الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 16948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الظاهر عبد العزٌز عبد صالح وحٌد -  35

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 16962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المراكبً دمحم عبدالحمٌد صالح طاهر داخلٌه ورحالت نمل مكتب -  31

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215623

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 12543   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً عٌد السٌد المنعم عبد -  32

 خاص: التأشٌر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 16944   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد عٌد دمحم دمحم اسالم -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215624 تارٌخ وفً 16964   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن طلب عبدالستار رامً -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 16973   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عاٌد محمود اسالم -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 16951   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عروس سٌدهم فرج عماد -  36

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 16925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عماره محمود عبدهللا دمحم -  37

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 16956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رفاعى هارون عماد -  38

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 16965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌخه علً عمر خالد عادل -  39

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 16975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً عبدالواحد دمحم فرٌد كرٌم -  45

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 16929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصادق دمحم السٌد اسماء -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 16952   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرمد دمحم عبدهللا ابراهٌم دمحم -  42

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 16917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم المنعم عبد رمضان -  43

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 16918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والبطارٌات الكاوتش لتجارة الشهٌدي -  44

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 16918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والبطارٌات االطارات لتجارة الشهٌدي -  45

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 16931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن جابر عبدالرحٌم دمحم -  46

 خاص: رالتأشٌ

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 16936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم التواب عبد دمحم احمد -  47

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 16943   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم نور صابر دمحم -  48

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 16955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم متولً عبدالرحمن السٌد -  49

 خاص: التأشٌر وصف



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 تم25215656 تارٌخ وفً 16923   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح محمود حسنً -  55

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 16924   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمعطً حسن دمحم -  51

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 16957   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى هالل فتحى اٌمن -  52

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 16966   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسرائٌل ابراهٌم خلٌفه كٌرلس -  53

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 16967   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبده عبدالرؤف اسالم -  54

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 16939   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عٌد السٌد سمر شركات عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب -  55

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614

 تارٌخ وفً 16945   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالممصود عزوز حنان الشركات عمال ونمل داخلٌة رحالت مكتب -  56

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614

 تارٌخ وفً 16954   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم فاروق دمحم داخلٌه ورحالت عمال نمل مكتب -  57

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العمومٌه والتورٌدات للتصدٌر اكسترٌم: الى 15692 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  1

   المصانع مستلزمات لتورٌد بنال كنترول: الى 14324 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215652:  تارٌخ فى  ،  -  2

 pure لالستٌراد كٌمكالز بٌور: الى 12745 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  3

chemicals for import   

 واعمال والبوٌات للحداٌد االٌمان: الى 13912 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215657:  تارٌخ فى  ،  -  4

   المماوالت

 diamond  تكنولوجً داٌموند: الى 16876 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215613:  تارٌخ فى  ،  -  5

technology لالستٌراد   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   العمارى للتسوٌك الندى: الى 15755 برلم الممٌدة الشركة اسم تعدٌلب التأشٌر تم25215616:  تارٌخ فى  ،  -  6

   المحاجر واعمال للتورٌدات االٌمان: الى 5646 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  7

  المٌاه ومعالجه للكٌماوٌات الرضا: الى 11554 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  8

elreda water   

   البحرٌه للمأكوالت حمٌدو ابن نٌو: الى 16922 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215625:  تارٌخ فى  ،  -  9

   الصناعٌه للتورٌدات مصر: الى 16933 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215625:  تارٌخ فى  ،  -  15

   ٌوجد ال: الى 14535 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215622:  تارٌخ فى  ،  -  11

 داخلً عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب: الى 16565 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215624:  تارٌخ فى  ،  -  12

   عثمان السٌد احمد منً

 سالم حجازي سعٌد اٌمن مكتب: الى 14484 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215628:  تارٌخ فى  ،  -  13

   المبانً وصٌانه وتشغٌل العامه للمماوالت

   العامه للمماوالت االفك مكتب: الى 14484 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215628:  تارٌخ فى  ،  -  14

   والبطارٌات االطارات لتجارة الشهٌدي: الى 16918 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215628:  تارٌخ فى  ،  -  15

   السٌارات لتجارة السخاوي: الى 11942 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215629:  تارٌخ فى  ،  -  16

   المادر عبد محفوظ حمدان عبده: الى 11942 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215629:  تارٌخ فى  ،  -  17

   للماكٌنات فلتر تكنو: الى 14632 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215629:  تارٌخ فى  ،  -  18

 والمماوالت العامه للتورٌدات الفادى: الى 12288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215635:  تارٌخ فى  ،  -  19

   العامه

   االطفال لعب لتورٌد المكرمه مكه: الى 9128 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215635:  تارٌخ فى  ،  -  25

 بالستٌن اسطنبات لتصنٌع االسالمٌه: الى 5847 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215635:  تارٌخ فى  ،  -  21

   غٌار ولطع وصاج

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25215652 تارٌخ وفى ،   8659:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكٌه حسن دمحم عمرو   - 1

 2521/6/2 فً 1357 رلم بالتشر الشركه فسخ تم

 تارٌخ وفى ،   16262:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  المغربى دمحم المنعم عبد ودمحم خلٌل حسٌنى خلٌل احمد   - 2

 2521/6/7 فً 1355 رلم بتأشٌر الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   25215657

 شطب/محو تم   25215657 تارٌخ وفى ،   13685:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته محمود هللا فتحً حلمً   - 3

 2521/6/7 فً 1355 رلم بتأشٌر الشركه فسخ تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215657 تارٌخ وفى ،   13685:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه هللا فتح حلمى   - 4

 2521/6/7 فً 1355 رلم بتأشٌر الشركه فسخ

 تم   25215614 تارٌخ وفى ،   3795:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و رمضان عبدالحمٌد عٌد شركه   - 5

 2521/56/14 فى 1456 رلم بالتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   3795:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ابراهٌم احمد ابراهٌم عمر   - 6

 2521/56/14 فى 1456 رلم بالتأشٌر المٌد محو تم  السجل

 تم   25215617 تارٌخ وفى ،   13565:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  للمفروشات وشرٌكه السراج فراس   - 7

 2521/6/17 فً 1456 رلم بتأشٌر الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215625 تارٌخ وفى ،   12744:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عبداللطٌف دمحم السٌد   - 8

 2521/6/25 فً 1467 رلم بتأشٌر الشركه محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   13352:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها احمد جمعه سٌد دالٌا   - 9

 2521/6/21 فً 1552 رلم بتاشٌر المٌد محو تم  السجل

 لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء   - 15

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء   - 11

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215621

  السجل شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد   - 12

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم

 لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء   - 13

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم

 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء   - 14

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215621

  السجل شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد   - 15

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم

 لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء   - 16

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم

 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء   - 17

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل شطب/حوم تم   25215621

 شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   5638:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد   - 18

 2521/6/21 فً 1495 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   13346:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها دمحم كامل نبٌه جٌهان   - 19

 2521/6/21 فً 1551 رلم بتأشٌر المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215627 تارٌخ وفى ،   12195:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكٌه كامل ثابت جون   - 25

 2521/6/27 فً 1558 رلم بتاشٌر الممر نمل تم  السجل

 شطب/محو تم   25215627 تارٌخ وفى ،   12195:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها احمد حاتم خلود   - 21

 2521/6/27 فً 1558 رلم بتاشٌر الممر نمل تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً 12655، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاهم زاٌد حمدى واسالم احمد)  والصناعه للتجارة االنصار شركه -  1

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215652،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 25215652،   تارٌخ وفً 12655، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاهم زاٌد حمدي اسالم و احمد -  2

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 25215656،   تارٌخ وفً 6352، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه فاٌد ابراهٌم دمحم عالء دمحم -  3

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال رأس تعدٌل تم 25215656،   تارٌخ وفً 6352، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته فاٌد ابراهٌم دمحم عالء دمحم -  4

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 25215656،   تارٌخ وفً 6352، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم دمحم عالء شركة -  5

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 25215657،   تارٌخ وفً 12437، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة صالح سعٌد صالح -  6

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 25215658،   تارٌخ وفً 15752، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه على عبدالرحمن رأفت -  7

  جنٌه  2555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 25215658،   تارٌخ وفً 15752، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه على عبدالرحمن رافت احمد -  8

  جنٌه  2555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 25215615،   تارٌخ وفً 9438، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة صالح صفوت دمحم وشرٌكه حسٌن ضٌاء دمحم -  9

  جنٌه  35555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   تارٌخ وفً 9438، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  الكهربائٌه االدوات لتجارة نٌوالمصرٌه)  وشرٌكته دمحم صالح صفوت -  15

  جنٌه  35555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215615،

 25215615،   تارٌخ وفً 9438، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة صالح صفوت دمحم وشرٌكه دمحم صالح صفوت شركة -  11

  جنٌه  35555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

,  المال رأس تعدٌل تم 25215615،   تارٌخ وفً 9438، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته دمحم صالح صفوت -  12

  جنٌه  35555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215621،   تارٌخ وفً 11742، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الشٌوى دمحم -  13

  جنٌه  165555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 25215627،   تارٌخ وفً 12195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه كامل ثابت جون -  14

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 25215627،   تارٌخ وفً 12195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها احمد حاتم خلود -  15

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 9889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الشنوانى دسولى صبحى دمحم عمر -  16

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 9889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه صبحى دمحم دمحم كرٌم -  17

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 9889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الشنوانى دسولى صبحى دمحم عمر -  18

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 25215635،   تارٌخ وفً 9785، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم صالح دمحم شركة -  19

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم 25215635،   تارٌخ وفً 9785، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه صدٌك على عامر شركه -  25

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 15977    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مصطفى مروان مصطفى -  1

  c5 الصناعٌه المنطمه 41 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 15977    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مصطفى مروان مصطفى -  2

  c5 الصناعٌه المنطمه 41 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 15752    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه على عبدالرحمن رأفت -  3

 11 شمه 28 عماره 63 مجاورة المهندسٌن حدائك ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 15752    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه على عبدالرحمن رافت احمد -  4

 11 شمه 28 عماره 63 مجاورة المهندسٌن حدائك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 15752    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه على عبدالرحمن رأفت -  5

 عبدالداٌم علً عبدالرحمن رأفت بملن االرضً الدور شلشلمون ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 15752    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه على عبدالرحمن رافت احمد -  6

 عبدالداٌم علً عبدالرحمن رأفت بملن االرضً الدور شلشلمون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مترى ودٌع وهٌب/الدكتور شركه -  7

 االسماعلٌه بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، زخارى واصف ٌوسف والدكتور مترى ودٌع وهٌب والدكتور ساباجبرائٌل فهمى شركة -  8

 بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 619

 االسماعلٌه

 وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم زخاري واصف ٌوسف والدكتور متري ودٌع وهٌب الدكتور شركه -  9

 االسماعلٌه بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ

 تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة مترى ودٌع وهٌب/الدكتور شركه -  15

 االسماعلٌه بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، زخارى واصف ٌوسف والدكتور مترى ودٌع وهٌب والدكتور ساباجبرائٌل فهمى شركة -  11

 بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 619

 االسماعلٌه

 619    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم زخاري واصف ٌوسف والدكتور متري ودٌع وهٌب الدكتور شركه -  12

 بساتٌن ناحٌه الصناعٌه المنطمه 39 مسلس العاشرة المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً

 االسماعلٌه

,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 12195    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه كامل ثابت جون -  13

 االول الدور - 152 شمه - 6 عماره- الفرسان عمارات- انمره شارع - شٌراتون مساكن ،:   الـتأشٌر وصف



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 12195    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها احمد حاتم خلود -  14

 االول الدور - 152 شمه - 6 عماره- الفرسان عمارات- انمره شارع - شٌراتون مساكن ،:   الـتأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دمحم عبدالستار دمحم: الى 14596 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215651:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكه

 فاٌد ابراهٌم دمحم عالء دمحم: الى 6352 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215656:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكته

 العزٌز عبد دمحم احمد: الى 15578 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215617:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشركاه بٌومً

 كامل ثابت جون: الى 12195 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215627:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14596   برلم    25215651:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  عمر دمحم وشرٌكه الماضى دمحم -  1

 14596   برلم    25215651:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم عبدالستار دمحم -  2

 توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه المغاوري ابراهٌم التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد الفتح شركة -  3

 16175   برلم    25215652:  تارٌخ ، بسٌطة

   برلم    25215653:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاة عبدالالة دمحم حسن ماهر -  4

12713 

    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  ئه وشركا عبدالعلٌم دمحم ابراهٌم صادق دمحم -  5

 6846   برلم

   برلم    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركائه محرم عبدالعزٌز دمحم دمحم -  6

6846 

   برلم    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه فاٌد ابراهٌم دمحم عالء دمحم -  7

6352 

   برلم    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته فاٌد ابراهٌم دمحم عالء دمحم -  8

6352 

 6352   برلم    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ابراهٌم دمحم عالء شركة -  9

   برلم    25215657:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته محمود هللا فتحً حلمً -  15

13685 

 13685   برلم    25215657:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه هللا فتح حلمى -  11

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  المغربى دمحم المنعم عبد ودمحم خلٌل حسٌنى خلٌل احمد -  12

 16262   برلم    25215657

 12437   برلم    25215657:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاة صالح سعٌد صالح -  13

   برلم    25215658:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه على عبدالرحمن رأفت -  14

15752 

   برلم    25215658:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه على عبدالرحمن رافت احمد -  15

15752 

   برلم    25215658:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه على عبدالرحمن رأفت -  16

15752 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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    25215658:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه على عبدالرحمن رافت احمد -  17

15752 

 1179   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشرٌكته الدغرى هاشم -  18

 1179   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركائهما هاشم واحمد دمحم -  19

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه بٌومى عبدالعزٌز دمحم -  25

15578 

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه بٌومً العزٌز عبد دمحم احمد -  21

15578 

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه بٌومى عبدالعزٌز دمحم -  22

15578 

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه بٌومً العزٌز عبد دمحم احمد -  23

15578 

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه بٌومى عبدالعزٌز دمحم -  24

15578 

   برلم    25215617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه بٌومً العزٌز عبد دمحم احمد -  25

15578 

 12744   برلم    25215625:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشرٌكه عبداللطٌف دمحم السٌد -  26

 11742   برلم    25215621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه الشٌوى دمحم -  27

 ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء -  28

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء -  29

 5638   برلم    25215621

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد -  35

 ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء -  31

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء -  32

 5638   برلم    25215621

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد -  33

 ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  التورٌدات و الردم و الحفر العمال رمضان من العاشر ابناء -  34

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكه رمضان دمحم احمد)  للمماوالت العاشر ابناء -  35

 5638   برلم    25215621

 5638   برلم    25215621:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه رمضان دمحم احمد -  36



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاة مترى ودٌع وهٌب/الدكتور شركه -  37

 619   برلم

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  زخارى واصف ٌوسف والدكتور مترى ودٌع وهٌب والدكتور ساباجبرائٌل فهمى شركة -  38

 619   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاهم زخاري واصف ٌوسف والدكتور متري ودٌع وهٌب الدكتور شركه -  39

 619   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة

    25215622 : تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاة مترى ودٌع وهٌب/الدكتور شركه -  45

 619   برلم

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زخارى واصف ٌوسف والدكتور مترى ودٌع وهٌب والدكتور ساباجبرائٌل فهمى شركة -  41

 619   برلم    25215622:  تارٌخ ، تضامن شركة

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاهم زخاري واصف ٌوسف والدكتور متري ودٌع وهٌب الدكتور شركه -  42

 619   برلم    25215622:  تارٌخ ، تضامن

   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاة بخٌت على احمد ناجى -  43

11757 

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشركاه على احمد ناجى) والكٌماوٌات االصباغ وتجارة للصناعه كٌم ستار نٌو -  44

 11757   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاة بخٌت على احمد ناجى -  45

11757 

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشركاه على احمد ناجى) والكٌماوٌات االصباغ وتجارة للصناعه كٌم ستار نٌو -  46

 11757   برلم    25215622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 12195   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه كامل ثابت جون -  47

 12195   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها احمد حاتم خلود -  48

    25215629:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الشنوانى دسولى صبحى دمحم عمر -  49

 9889   برلم

 9889   برلم    25215629:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه صبحى دمحم دمحم كرٌم -  55

    25215629:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه الشنوانى دسولى صبحى دمحم عمر -  51
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 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاة عمارة دمحم محمود السٌد سمٌر/  الحدٌثة االطفاء لنظم اللواء -  52

 12511   برلم    25215629:  تارٌخ

 9785   برلم    25215635:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم صالح دمحم شركة -  53

   برلم    25215635:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه صدٌك على عامر شركه -  54
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 9785   برلم    25215635:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم صالح دمحم شركة -  55



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7757   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1297  2525/56/15 حتى سارى  دمحم عبدالحمٌد حسبو احمد -  1

 8229   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1298  2526/54/59 حتى سارى  خلٌفه عبدالجواد على هاشم -  2

 5465   برلم    25215652:  تارٌخ ، 1311  2521/57/18 حتى سارى  الحمٌد عبد الغنً عبد حمدي -  3

 5625   برلم    25215652:  تارٌخ ، 1351  2521/12/23 حتى سارى  سالم نصر ابراهٌم سامً -  4
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 2864   برلم    25215653:  تارٌخ ، 1324  2526/56/26 حتى سارى  على دمحم حسٌن ٌاسر -  6

 8336   برلم    25215653:  تارٌخ ، 1327  2526/56/54 حتى سارى  حسٌن احمد عبدهللا سعٌد رحالت مكتب -  7

:  تارٌخ ، 1327  2526/56/54 حتى سارى  حسٌن احمد عبدهللا سعٌد شركات عمال ونمل لٌهداخ رحالت مكتب -  8

 8336   برلم    25215653

 12555   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1332  2526/55/16 حتى سارى  معادن وتشغٌل للخراطه عالم -  9

 12527   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1345  2526/55/24 حتى سارى  العزٌز عبد السٌد حسن السٌد -  15
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 15779   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1343  2524/11/18 حتى سارى  طلبه دمحم سمٌر دمحم -  13

 5846   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1347  2517/55/26 حتى سارى  الملٌنى حسن دمحم شرٌف -  14

 5846   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1348  2522/55/26 حتى سارى  الملٌنى حسن دمحم شرٌف -  15

 11422   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1337  2525/59/35 حتى سارى  عطٌه دمحم صالح سعٌد -  16

 2853   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1344  2526/56/18 حتى سارى  والرحالت للنمل الجمل -  17



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2853   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1344  2526/56/18 حتى سارى  للرحالت الجمل -  18

 2853   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1344  2526/56/18 حتى سارى  الجمل ترحال مكتب -  19

 2853   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1344  2526/56/18 حتى سارى  الشركات عمال ونمل  للرحالت الجمل مكتب -  25
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 8359   برلم    25215657:  تارٌخ ، 1356  2526/56/13 حتى سارى  عبدالكرٌم اسماعٌل دمحم صالح عبدالفتاح -  23

 672   برلم    25215657:  تارٌخ ، 1353  2526/53/16 حتى سارى  ابراهٌم دمحم محمود سٌد -  24

 8312   برلم    25215657:  تارٌخ ، 1352  2526/55/24 حتى سارى  لنصوه العٌنٌن ابو عبدالعظٌم صبرى -  25

 9858   برلم    25215657:  تارٌخ ، 1349  2523/56/22 حتى سارى  عبداللطٌف دمحم خلٌل دمحم رحالت مكتب -  26

 12567   برلم    25215658:  تارٌخ ، 1361  2526/56/11 حتى سارى  الحمالوى خلٌل على السٌد على دمحم -  27
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 12578   برلم
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، 1457  2526/56/18 حتى سارى  بٌومى عبداللطٌف عبدالعزٌز دمحم شركات عمال ونمل رحالت مكتب -  68

 8369   برلم    25215617

 12555   برلم    25215617:  تارٌخ ، 1455  2526/55/17 حتى سارى  جادالحك دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد -  69

 8732   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1478  2521/12/26 حتى سارى  دمحم فؤاد  جمٌل اسامة -  75

 7611   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1475  2525/54/26 حتى سارى  سلٌم حسن حسن مجدى -  71

 6351   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1485  2526/56/55 حتى سارى  عمل محمود دمحم عبدالبارى -  72

 12532   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1463  2526/55/28 حتى سارى  ابودفٌه امٌن لعاد دمحم احمد -  73

 11394   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1485  2525/59/59 حتى سارى  فرج عبدالهادى مصطفى ماهر -  74

 7595   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1497  2524/57/55 حتى سارى  مدنى دمحم صبرى جمال -  75

 12592   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1489  2526/56/25 حتى سارى  كمال دمحم رافت دمحم محمود -  76

 6582   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1486  2518/59/23 حتى سارى  جادهللا زارع عطٌه رومانى -  77

 6582   برلم    25215621:  رٌختا ، 1487  2523/59/23 حتى سارى  جادهللا زارع عطٌه رومانى -  78

 12135   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1488  2526/57/25 حتى سارى  سلٌم حسن حسن مجدى دمحم -  79

 15215   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1494  2524/52/18 حتى سارى  نسٌم سعد سلٌمان نسٌم -  85

 5467   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1558  2526/57/18 حتى سارى  البطاوى علً جابر علً -  81

 12565   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1555  2526/56/55 حتى سارى  عبدالعزٌز دمحم مصطفى دمحم عبدهللا -  82

 7453   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1521  2525/51/25 حتى سارى  الفرماوى عبدالحمٌد حامد عبدالحمٌد -  83

 5351   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1522  2526/54/18 حتى سارى  عبدالسالم احمد علً فضٌله -  84

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1513  2524/56/25 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود امام -  85

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1515  2559/56/25 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود امام -  86

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1511  2514/56/25 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود امام -  87

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1512  2519/56/25 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود امام -  88

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1517  2526/51/22 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود  امام -  89

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1514  2511/51/22 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود  امام -  95

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1515  2516/51/22 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود  امام -  91

 125   برلم    25215622:  تارٌخ ، 1516  2521/51/22 حتى سارى  مصطفى عبدالعال محمود  امام -  92

 8329   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1535  2526/56/51 حتى سارى  الزلزوق دمحم عبدالعال دمحمى -  93

 15816   مبرل    25215623:  تارٌخ ، 1533  2524/12/59 حتى سارى  معوض ابراهٌم عبدالرحمن احمد -  94



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8384   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1536  2526/56/21 حتى سارى  مصطفى سلٌمان حسن سعٌد احمد -  95

 9629   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1548  2523/54/52 حتى سارى  عرفه عبدالرحمن دمحم عمرو -  96

 11967   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1542  2526/55/59 حتى سارى  احمد سٌد السٌد صبرى امٌن -  97

 8123   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1538  2526/51/26 حتى سارى  سلمى سلٌمان عابد دمحم -  98

 15259   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1547  2526/56/28 حتى سارى  النصر ابو دمحم حسنى عمرو -  99

 11784   برلم    25215627:  تارٌخ ، 1555  2526/52/24 حتى سارى  عامر دمحم هالل عبدالعزٌز عمر -  155

 15772   برلم    25215628:  تارٌخ ، 1563  2524/11/15 حتى سارى  دمحم عثمان عبدالفتاح احمد -  151

 15222   برلم    25215628:  تارٌخ ، 1564  2524/52/23 حتى سارى  دمحم دمحم نبٌل دمحم -  152

 11929   برلم    25215629:  تارٌخ ، 1581  2526/54/25 حتى سارى  ناصر على دفؤا دمحم -  153

 11519   برلم    25215629:  تارٌخ ، 1576  2525/11/11 حتى سارى  غبور حنا اسكندر مٌالد -  154

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11664   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1296  2526/51/16 حتى سارى  وشرٌكته فضل رصاب خالد شركة -  1

 5336   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1298  2526/54/58 حتى سارى  وشركاه الملٌح دمحم شركه -  2

 11965   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1288  2526/55/57 حتى سارى  وشرٌكته دروٌش فتحى هانى -  3

 5237   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1294  2526/51/53 حتى سارى  شرٌكٌه و حسٌن محمود فتحً احمد شركه -  4

 11767   برلم    25215652:  تارٌخ ، 1315  2526/52/25 حتى سارى  وشرٌكه حجاج فهٌم دمحم -  5

 5399   برلم    25215653:  تارٌخ ، 1325  2526/55/23 حتى سارى  وشركاه احمد حسٌن الحمٌد عبد زٌد ابو -  6

 2746   برلم    25215656:  تارٌخ ، 1338  2526/53/12 حتى سارى  شركاه و الدالى خالد -  7

 5335   برلم    25215613:  تارٌخ ، 1453  2526/54/58 حتى سارى  وشرٌكه هللا رزق فهمً فتحً -  8

 5335   برلم    25215613:  تارٌخ ، 1453  2526/54/58 حتى سارى  رٌكهوش هللا رزق فهمً فتحً -  9

 5353   برلم    25215613:  تارٌخ ، 1454  2526/54/19 حتى سارى  وشركاه شٌحه محمود -  15

 3795   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1457  2518/12/13 حتى سارى  شرٌكه و رمضان عبدالحمٌد عٌد شركه -  11

 3795   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1457  2518/12/13 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد ابراهٌم عمر -  12

 3795   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1458  2523/12/13 حتى سارى  شرٌكه و رمضان عبدالحمٌد عٌد شركه -  13

 3795   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1458  2523/12/13 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد ابراهٌم عمر -  14



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1886   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1424  2519/12/35 حتى سارى  وشركاه الحبشى هشام -  15

 1886   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1425  2524/12/35 حتى سارى  وشركاه الحبشى هشام -  16

 855   برلم    25215614:  تارٌخ ، 1422  2526/56/22 حتى سارى  وشركاه فؤاد عادل -  17

:  تارٌخ ، 1445  2526/55/12 حتى سارى  67557 رلم السجل من بدال الزلازٌك من منمول   وشركاه االكوح صالح -  18

 2819   برلم    25215615

 2819   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1445  2526/55/12 حتى سارى  وشركاه االكوح العال عبد كامل صالح -  19

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالحمٌد شركةلاسم -  25

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشركاه اسحك نخله اسحك -  21

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشركاه حسن حسٌن عبدالحمٌد لاسم -  22

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  دمحم غرٌب ورأفت حسٌن الحمٌد عبد لاسم -  23

 1427  2526/55/14 حتى سارى  الشركات عمال ونمل للرحالت دمحم غرٌب رافت وشرٌكه حسٌن عبدالحمٌد لاسم شركة -  24

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ،

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالحمٌد شركةلاسم -  25

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشركاه اسحك نخله اسحك -  26

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  وشركاه حسن حسٌن عبدالحمٌد لاسم -  27

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ، 1427  2526/55/14 حتى سارى  دمحم غرٌب ورأفت حسٌن الحمٌد عبد لاسم -  28

 1427  2526/55/14 حتى سارى  الشركات عمال ونمل للرحالت دمحم غرٌب رافت وشرٌكه حسٌن عبدالحمٌد لاسم شركة -  29

 743   برلم    25215615:  تارٌخ ،

 3573   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1471  2512/51/12 حتى سارى  وشركاة طاٌع توفٌك محمود شركه -  35

 3573   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1473  2522/51/12 حتى سارى  وشركاة طاٌع توفٌك محمود شركه -  31

 3573   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1472  2517/51/12 حتى سارى  وشركاة طاٌع توفٌك محمود شركه -  32

 7396   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1484  2525/51/18 حتى سارى  وشرٌكه زعفرانى شركة -  33

 7396   برلم    25215625:  تارٌخ ، 1483  2525/51/18 حتى سارى  وشرٌكه زعفرانى شركة -  34

 8161   برلم    25215621:  تارٌخ ، 1499  2526/53/35 حتى سارى  وشرٌكته عبدالعال كامل ٌس سلٌمان -  35

    25215621:  تارٌخ ، 1554  2526/55/28 حتى سارى  وشركاؤه الحماٌد ابو عمرو - للهٌدرونٌوماتٌن مودرن شركة -  36

 8318   برلم

 8285   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1534  2526/55/15 حتى سارى  ركاهوش دروٌش سٌد دمحم شركة -  37

 8285   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1534  2526/55/15 حتى سارى  وشرٌكته دروٌش سٌد دمحم -  38

 12558   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1529  2526/55/18 حتى سارى  وشرٌكته شعبان صبحى صالح -  39



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11979   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1525  2526/55/11 حتى سارى  وشرٌكتهما وبسنت احمد شركه -  45

 11979   برلم    25215623:  تارٌخ ، 1525  2526/55/11 حتى سارى  حماده خالد أبناء -  41

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت( الملح لتصدٌر المصرٌة)  وشرٌكٌه صبرى  حمدى -  42

 8372   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت(  الملح لتصدٌر المصرٌه)  وشرٌكه صبرى حمدى دمحم -  43

 8372   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت( الملح لتصدٌر المصرٌة)  وشرٌكٌه صبرى  حمدى -  44

 8372   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت(  الملح لتصدٌر المصرٌه)  وشرٌكه صبرى حمدى دمحم -  45

 8372   مبرل    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت( الملح لتصدٌر المصرٌة)  وشرٌكٌه صبرى  حمدى -  46

 8372   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى  EGYPT SALT EXPORT اكسبورت سولت اٌجٌبت(  الملح لتصدٌر المصرٌه)  وشرٌكه صبرى حمدى دمحم -  47

 8372   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1543  2526/56/19

 حتى سارى(   وشركاه حامد احمد دمحم احمد)  االلكتروستاتٌن الدهان بودرة وانتاج الكٌمائٌه للصناعات رال شركه -  48

 11768   برلم    25215624:  تارٌخ ، 1539  2526/52/21

    25215628:  تارٌخ ، 1561  2524/54/59 حتى سارى(   الخطٌب على حمودم دمحم احمد)  الخاصة الخطٌب مدارس -  49

 7256   برلم

 7256   برلم    25215628:  تارٌخ ، 1561  2524/54/59 حتى سارى  وشركاه الخطٌب على محمود دمحم احمد -  55

    25215628:  تارٌخ ، 1561  2524/54/59 حتى سارى(   الخطٌب على محمود دمحم احمد)  الخاصة الخطٌب مدارس -  51

 7256   برلم

 7256   برلم    25215628:  تارٌخ ، 1561  2524/54/59 حتى سارى  وشركاه الخطٌب على محمود دمحم احمد -  52

 3659   برلم    25215628:  تارٌخ ، 1565  2523/58/22 حتى سارى  شركاه و دمحم شحاته مهران خالد -  53

:  تارٌخ ، 1571  2526/55/18 حتى سارى  وشركاة عمارة دمحم محمود السٌد سمٌر/  الحدٌثة االطفاء لنظم اللواء -  54

 12511   برلم    25215629

 7745   برلم    25215629:  تارٌخ ، 1585  2525/57/55 حتى سارى  وشركاه الهادى دمحم عالء -  55

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 البنن لصالح 588 رلم تجاري رهن شطب(  الحالل فؤاد وعاطف موسى حامد جمال) المتطورة للعبوات العالمٌه الشركه -  1

 24   برلم    25215627:  تارٌخ ، المصري االهلً

 ، المصري االهلً البنن لصالح 588 رلم تجاري رهن شطب(   وشركاة الحالل فؤاد عاطف) للعبوات العربى االتحاد شركه -  2

 24   برلم    25215627:  تارٌخ

 ، المصري االهلً البنن لصالح 588 رلم تجاري رهن شطب  شركاها و صبحً دمحم امانً - للعبوات العربً االتحاد شركه -  3

 24   برلم    25215627:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


