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   أفراد لٌود  
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   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عمار:  بجهة ،  عن ، 35825 برلم 25215615 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكة عزبكى السٌد -  1

 1 رلم محل - العشماوى ش 34 رلم

 ،  عن ، 35813 برلم 25215659 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه احمد عبدالغنً سٌد رشاد -  2

 محل - بورسعٌد ش 416 رلم عمار:  بجهة

 عمار:  بجهة ،  عن ، 35817 برلم 25215614 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه سلطان دمحم -  3

 15 رلم شمة - الرابع الدور - الفرج روض شارع 76 رلم

:  بجهة ،  عن ، 35819 برلم 25215615 فى ،لٌدت 355550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه ابراهٌم فتحى اٌهاب -  4

 العباسٌه الرابع الدور الصناعٌه المنطمه زاٌد ش 16

 ،  عن ، 35826 برلم 25215616 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه جورج صبري شنوده -  5

 وهبً ٌوسف ش 21:  بجهة

 19:  بجهة ،  عن ، 35839 برلم 25215623 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته الراهب بوال -  6

 4 حالٌاشمه دانشواي الٌازجى تمسٌم 5 سابما الدٌن محى دمحم حسٌن امتداد

 ، 35824 برلم 25215615 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه البالى عبد لطب البالى عبد دمحم -  7

 مصر شبرا البنا سالم ح 2:  بجهة ،  عن

 عمار:  بجهة ،  عن ، 35799 برلم 25215653 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه نزٌه مدحت -  8

 الفرج روض ش من متفرع بمطمر 29 رلم

 6:  بجهة ،  عن ، 35793 برلم 25215651 فى ،لٌدت 35550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتٌها رٌاض سوزان -  9

 شٌبان شارع
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  السجل شطب/محو تم   25215651 تارٌخ وفى ،   31755:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم فتحى حسن حسام   - 1

 التجارة لترن محو امر

 محو امر  السجل شطب/محو تم   25215652 تارٌخ وفى ،   14311:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد  نبٌل عرٌان   - 2

 التجارة لترن

  السجل شطب/محو تم   25215652 تارٌخ وفى ،   29583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوٌضة دمحم حلمً دمحم جمال   - 3
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  السجل شطب/محو تم   25215653 تارٌخ وفى ،   34216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل ابراهٌم دمحم دٌنا   - 4

 التجارة لترن محو امر

 امر  السجل شطب/محو تم   25215656 تارٌخ وفى ،   29518:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن مرسى احمد دمحم   - 5

 التجارة لترن محو

  السجل شطب/محو تم   25215658 تارٌخ وفى ،   33899:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن سعفان الحى عبد فطٌم   - 6

 التجارة لترن محو امر
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 التجارة لترن محو
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 التجارة لترن محو
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 شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   32857:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود ٌوسف حمدى محمود   - 15

 التجارة لترن محو امر  السجل
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   27195:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشحات الباسط عبد دمحم ناصر   - 17

 محو بامر االخر الرئٌسى المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215622 تارٌخ وفى ،   33257:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  توفٌك وهٌب عدلً عماد   - 18

 التجاره لترن محو بامر التجارى السجل من المٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215623 تارٌخ وفى ،   35685:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان خلٌل جمال دمحم   - 19

 الفرع الغاء محو بامر التجارى السجل من المٌد محو

 شطب/محو تم   25215623 تارٌخ وفى ،   18874:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن شرف احمد صدٌك احمد   - 25

 التجاره لترن محو بامر التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215651 ، تارٌخ وفً  24288 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنوره دمحم دمحم خالد -  1

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم  25215652 ، تارٌخ وفً  19545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدهللا شعبان العمومٌة المماوالت مكتب -  2

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215652 ، تارٌخ وفً  19545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدهللا شعبان -  3

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  23573 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حبٌب بشرى  جانٌت -  4

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  26362 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد علً سالمة صابر -  5

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  33167 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعالن خضر اسماعٌل صفاء -  6

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215656 ، تارٌخ وفً  35856 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور احمد رجب هشام -  7

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  32158 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بكر أبو احمد أدرٌس سبع -  8

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  34175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حرز ٌوسف راوى ٌحنس -  9

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  32552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحٌم عبد دمحم محروس بدر -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  33698 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم السالم عبد فوزى احمد -  11

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  35777 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه عاشور حسن طارق -  12

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  31478 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم البالى عبد مجدى اسالم -  13

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215623 ، تارٌخ وفً  35687 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد الرحٌم عبد حسٌن منى -  14

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215624 ، تارٌخ وفً  24511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جاوى سمعان فرج -  15

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215629 ، تارٌخ وفً  31489 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم ٌوسف على خالد -  16

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215629 ، تارٌخ وفً  16268 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس  ابراهٌم حسن -  17

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 35336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عزٌز عاطف عزٌز -  1

 مكتب 432258 رلم بالمٌد والسودان مصر ش 115 رلم بالعمار االرضى بالدور 2 رلم محل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 الرئٌسى الماهرة

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 35794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر مالن عادل فادي -  2

  شمة - علوى االول الدور - بدوى احمد مساكن 1 مدخل 21 بلون ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 24288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  3

  العباسٌة العهد ولى ش 8

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 35792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد حمدي احمد -  4

  السرج منٌة الفحام اللطٌف عبد ش 18 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 35796    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرازق فوزي ابوالخٌر -  5

  شمة من حجرة - 3 الدور حلمى باشا حسن ش 15 عمار ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 24288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  6

  العباسٌة العهد ولى ش 8

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 35795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب مصطفً اٌوب دمحم -  7

  الممر داخل االرضى الدور بورسعٌد شارع 435 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 35798    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نالمل عبد عبدالشهٌد جورج بٌشوي -  8

  الخواجة امٌن 5 ،:   الـتأشٌر وصف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 29415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبده خلٌل خلٌل علً حسن -  9

  الجند مساكن 1 شمة 15 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 35797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد فهٌم فاروق رومانً -  15

  الجندول م الجراج ش 8 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 31981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسحك بشٌر جمال مارٌان -  11

  اكتوبر من السادس 4 محل 26 عمارة 14 عشر التانى الحى/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 23834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى حسن عبدالمنعم عمرو -  12

  ماٌو 15 بشارع النصر منش متفرع الشٌخ حمادة ش 13/  بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 29415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل خلٌل على حسن -  13

  الجند مساكن 1 شمة 15/  بالعنوان فرع اضافة ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 35855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجوري عثمان دمحم عثمان احمد -  14

  بورسعٌد ش شكرى زلاق 1 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 35851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه دمحم حلمً دمحم جمال -  15

  محل - مصر شبرا الرشٌدى احمد ش 13 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 27587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد اسماعٌل ولٌد -  16

  االسالم نصر ش 3 رلم بالعمار االرضى بالدور 1 رلم الشمة لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 35852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان عبداللطٌف حفٌظ ضٌاءالدٌن -  17

  االرضى بعد االول الدور المزٌن ش 6 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 29511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم الدٌن عالء دمحم -  18

 العرب المهندسٌن 45 رلم لطعة/  بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 35856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور احمد رجب هشام -  19

  الجنٌنة ارض االٌوبى الدٌن صالح 71 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 35854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد بشاي نصحً شرٌف -  25

  مكتب - عبود التهامى ابراهٌم ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 35855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لصٌانة حسنٌن مركز -  21

  لٌله ابو عزبة - الجالد ترعة 12 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 35853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصلح عبدالرحمن سمٌر احمد -  22

  السادس الدور - مكتب - النٌل كورنٌش شارع أ عمارة اللؤلؤة ابراج ش 97 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 35857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌداروس متري ناظر كرٌستٌن -  23

  طالب ابى بن على مدرسة 3 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215657 تارٌخ وفً 35154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد خلٌل حنا وجٌه -  24

  الشرابٌة شارع 12 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215657 تارٌخ وفً 35858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مونس بنٌامٌن مٌالد حنا -  25

  حمدى ش 34 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 35859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر عازر جرجس بهاء -  26

  3 رلم شمة االرضى - الرافعى ش من المغربى ح 5 عمار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 35812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جابر دمحم جابر -  27

  شمة من غرفة - ارضى دور - النجدى مصطفى ش 8 رلم عمار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 33939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت لمعى ثروت مٌنا -  28

  الرحمة مسجد ش 24 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 35811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن عٌاد راشد مرٌم -  29

  8 شمة - الرابع دور - بهلول على ش 24 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 35815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز سٌد الدٌن عصام -  35

 شبرا حدائك سلٌم سٌد ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 27717    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى عبٌد شولى هانى -  31

  4 رلم - االرضى بالدور شمة - الحاٌس ش 29 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 28211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهبم سعٌد فتحى على -  32

  حلفا مٌت المٌزان ش/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 35814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس احمد عباس -  33

  الجنٌنة شارع 2 الساحل مصر شبرا شارع 156 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 29437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مختار فارس دمحم -  34

  الكرجى ش 33/  لٌصبح العنوان عدٌلت ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 29752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للته فارس منٌر منى -  35

  الخامس الدور - الهرم ش 158/  بالعنوان فرع افتتاح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 35815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب ثابت عبدالمالن زاخر -  36

  المنتزه شارع 5 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 34457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داوود داوود مٌالد رامى -  37

  38 و 36 رلم محل التجارى المجد مول المركزى المحور 12 ج/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 35816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبارن دمحم عبدالعلٌم دمحم -  38

  الشواذلٌه ش 21 بالدور 41 محل ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 29455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبده دمحم احمد -  39

 اخر كرئٌسى الغاء مع- المنٌل - البحرٌة الممالٌن شارع 19 رلم عمار/  لٌصبح العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 35822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير حبٌب نجٌب عادل -  45

 3 محل االرضى دور طوسن ش رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 13845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لدرى طاهر  هللا رزق -  41

 وتبطٌنها البالستٌن من والتغلٌف التعبئة النتاج مصنع/  بنشاط صابر ام لرٌة بدر مركز/  بالعنوان اخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

  الغٌر جنٌها الف خمسمائة 555555/  مال برأس والكارتون والورق

 تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 35818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماحى على الفاروق هللا عبد دمحم الرحمن عبد -  42

 شمه والثالث الثاتى الدور االحالم مدٌنه المصانع ش 25 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 35823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع ابراهٌم احمد ابراهٌم -  43

 الجمل منشٌه 188 بلون ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 35827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد بهجت احمد شرٌف -  44

 ذهنى ش16 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 35831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب سامى صبرى رانٌا -  45

 محل االرضى الدور دبلو باب عشره ش 126 عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 35829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن علً احمد دمحم احمد -  46

  الرشٌد ابن ش 75 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 35835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنوسى متوشلح عطا مٌنا -  47

 عفٌفى الغنى عبد ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 35832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد محمود طارق -  48

 المهدى سكه ش 5 ،:   الـتأشٌر

   :الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 35275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسان سعد ولٌم مٌنا -  49

  البواللٌه الترعه الجسر ش 69/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215621 تارٌخ وفً 35834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم راشد مسعد اسماء -  55

 محل االرضى الدور الحسن ابو ش الشعائر زلاق 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215621 تارٌخ وفً 35833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطا احمد فرغلً -  51

 3 رلم شمه الثالث بالدور شبرا حدائك طاهر ش أ 41 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 35836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكرٌا بولس حنا مارى -  52

 سلٌمان الكرٌم عبد ش 28 بالعمار االرضى بالدور 1 الشمه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 24288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  53

  كفرع الغاء مع -العباسٌة العهد ولى ش 8/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 24288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  54

  الرازق عبد ابراهٌم ش من متفرع غرٌب صالح ح 1/ بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى الغاء ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 24288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  55

 سالم صالح - االول الدور 32 مكتب العبور عمارات 31/ بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 35835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسال الٌاس لوٌس سمٌر فادى -  56

 االول الدور 1 شمه دبلو بابا ش 75 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 23845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس  ابراهٌم شفٌك عاطف -  57

 بٌع بنشاط 7 رلم محل ٌاندولت ش الجنوبٌه المنطمه اغاخان 12 برج/  بالعنوان اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 25555 مال براس ذهبٌه مجوهرات

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 33689    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض ٌوسف عوض جرجس -  58

  بدران جزٌره سمعان ش 3 رلم العمار/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 23845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس  ابراهٌم شفٌك عاطف -  59

 7 رلم محل دولتٌان ش الجنوبٌه المنطمه اغاخان12 برج ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 35838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندي عبدالحلٌم الجندي الخطٌب -  65

 الرحمن عبد الدٌن جمال ش 29 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 35837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ مرسً دمحم عادل -  61

 المواردى عطفه 6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 35845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم رفعت ٌحً -  62

 العاطى عبد على ش 2 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 35821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مختار مدحت صٌدلٌه -  63

 العباسٌه باشا ماهر ش 7 عمار 1 رلم محل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 24589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته  سٌداروس نجٌب ناجى -  64

  البركه ناحٌه تمسٌم 161 االرض لطعه على الممام 53 بالعمار 6 محل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 35844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطوخً ذكً احمد دمحم -  65

 لٌله ابو عزبه خلٌل شحسن 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 35845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه تاوضروس عٌاد شنوده -  66

 الجندول مدٌنه البكرى محمود ش 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 35843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنٌبر هالل رشاد مجدي -  67

 الحمٌد عبد ش 17 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 35842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل انطون ٌونان سامح -  68

 البعثه ش 31 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 22984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف السٌد  الدٌن عالء -  69

  امون عنخ توت ش 1/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 35841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب هارون كامل صفاء -  75

 االسالم مجد بجوار حلمى احمد ش 2 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي ابراهٌم مصطفً عبدالمحسن -  71

 الجالد ترعه ش 28 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 34824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عتمان دمحم حلمً احمد -  72

 الماهره-  الموسكً - المطرى درب/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم3 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35848    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه علً السٌد دمحم -  73

 الجمل منشٌه 4 م29 بلون

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عٌسً شعبان السٌده -  74

 العباسٌه ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  نوانالع تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد عبدالعظٌم احمد -  75

 بدران جزٌره ترعه ش 35 رلم عمار ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسالم محمود مجدي -  76

 محل ارضى دور البادٌه باحثه ش 71 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 34824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم عتمان دمحم حلمى احمد -  77

  بارفٌس حاره 3/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الٌاس رشدي اندراوس المس مٌخائٌل -  78

  3و2و1 غرفه الوجوه ش 26 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 35852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى السٌد  البسٌونً محمود السٌد امانً -  79

 الحافظٌه ش 45 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 33576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى امام عبده امام عبده -  85

 اللواء ارض الجواد عبد سٌد ش 15/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 35855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق ابراهٌم عٌسً لٌزا -  81

  شمه الجهاد ش 21 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 35854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالونٌس ٌالوت عاطف الدٌن سٌف -  82

  شمه 2 المصعد ٌسار شمه المنوفى ش 16 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 35853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحٌم عبد رافت دمحم احمد -  83

 19 محل ارضى دور العتبه مٌدان ش 19 عمار ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 35822   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير حبٌب نجٌب عادل -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 23845   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس  ابراهٌم شفٌك عاطف -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسالم محمود مجدي -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 35795   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب مصطفً اٌوب دمحم -  4

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 35845   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه تاوضروس عٌاد شنوده -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 35843   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنٌبر هالل رشاد مجدي -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 35854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد بشاي نصحً شرٌف -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 35821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مختار مدحت صٌدلٌه -  8

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الٌاس رشدي اندراوس المس مٌخائٌل -  9

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى السٌد  البسٌونً محمود السٌد امانً -  15

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 35798   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملن عبد عبدالشهٌد جورج بٌشوي -  11

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 35829   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن علً احمد دمحم احمد -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215623 تارٌخ وفً 35837   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ مرسً دمحم عادل -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 29415   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبده خلٌل خلٌل علً حسن -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 35797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد فهٌم فاروق رومانً -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 35816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبارن دمحم عبدالعلٌم دمحم -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 35835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنوسى متوشلح عطا مٌنا -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 35832   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد محمود طارق -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 35856   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور احمد رجب هشام -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215623 تارٌخ وفً 35838   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندي عبدالحلٌم الجندي الخطٌب -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35846   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد عبدالعظٌم احمد -  21

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 35811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن عٌاد راشد مرٌم -  22

 خاص: التأشٌر

,  ركةالش نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 35815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز سٌد الدٌن عصام -  23

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 35844   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطوخً ذكً احمد دمحم -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 35855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق ابراهٌم عٌسً لٌزا -  25

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 24288   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنوره دمحم دمحم خالد -  26

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 35814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس احمد عباس -  27

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 35853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصلح عبدالرحمن سمٌر احمد -  28

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 35823   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع ابراهٌم احمد ابراهٌم -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 35835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسال الٌاس لوٌس سمٌر فادى -  35

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35848   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه علً السٌد دمحم -  31

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 35855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجوري عثمان دمحم عثمان احمد -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215657 تارٌخ وفً 35858   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مونس بنٌامٌن مٌالد حنا -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35847   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي ابراهٌم مصطفً عبدالمحسن -  34

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 35855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لصٌانة حسنٌن مركز -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 35833   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطا احمد فرغلً -  36

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 35836   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكرٌا بولس حنا مارى -  37

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 35812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جابر دمحم جابر -  38

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 35818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماحى على الفاروق هللا عبد دمحم الرحمن عبد -  39

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215624 تارٌخ وفً 35845   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم رفعت ٌحً -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 35842   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل انطون ٌونان سامح -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 35794   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر مالن عادل فادي -  42

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215616 تارٌخ وفً 35827   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد بهجت احمد شرٌف -  43

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215627 تارٌخ وفً 35841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب هارون كامل صفاء -  44

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 35792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد حمدي احمد -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 35851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه دمحم حلمً دمحم جمال -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 35853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحٌم عبد رافت دمحم احمد -  47

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 35796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرازق فوزي ابوالخٌر -  48

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215656 تارٌخ وفً 35857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌداروس متري ناظر كرٌستٌن -  49

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 35859   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر عازر جرجس بهاء -  55

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 35815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب ثابت عبدالمالن زاخر -  51

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 35831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب سامى صبرى رانٌا -  52

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 35834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم راشد مسعد اسماء -  53

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 35854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالونٌس ٌالوت عاطف الدٌن سٌف -  54

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 35852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان عبداللطٌف حفٌظ ضٌاءالدٌن -  55

 خاص: التأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 35849   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عٌسً شعبان السٌده -  56

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الكهربائٌة للتورٌدات الٌابانٌة: الى 33297 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215653:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وتورٌد العمومٌة للتورٌدات المتحدة: الى 27587 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215653:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والمناجم المحاجر خامات

   منصور احمد رجب هشام: الى 35856 برلم ممٌدةال الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  3

   ٌوجد ال: الى 35856 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  4

   للنجف كرٌستال: الى 35482 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  5

 والمماوالت العمومٌة للتورٌدات التعمٌر: الى 35724 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215614:  تارٌخ فى  ،  -  6

   العامة

   والبوٌات للحداٌد الروٌعٌا: الى 21197 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  7

 كوبى كابٌتال/  تجارٌه سمه اضافه: الى 35785 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  8

   التصوٌر ماكٌنات لتجاره

 كوولز/  لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 26562 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215622:  تارٌخ فى  ،  -  9

   الصناعى االمن ومهمات العدد لتجاره

 سنابل/  لتصبح التجارٌة السمة تعدٌل: الى 34176 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215622:  تارٌخ فى  ،  -  15

   والمكتبٌة الكتابٌة لألدوات

 انرجى/  لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 28821 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215623:  تارٌخ فى  ،  -  11

   الكهربائٌه والسٌارات االسكوتر لتورٌدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   25215613 تارٌخ وفى ،   26145:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  جورج وهانً أنور مٌنا   - 1

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن نهائٌا الشركة فسخ

  السجل شطب/محو تم   25215613 تارٌخ وفى ،   26145:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  جورج وهانً أنور مٌنا   - 2

 الشركة لفسخ محو امر

 شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   27991:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه داود فاٌك فوزى شركة   - 3

 اخرى محافظة الى الشركة ممر لنمل محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   22695:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاهم واحمد  عمرو   - 4

 التجارى السجل من نهائٌا المٌد ٌمحى وبذلن الشركة فسخ تم

  السجل شطب/محو تم   25215614 تارٌخ وفى ،   22695:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاهم واحمد  عمرو   - 5

 الشركة لفسخ محو امر

 تارٌخ وفى ،   21675:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركائهما الرحمن عبد الدٌن وعماد على عبدالحفٌظ ممدوح   - 6

 من المٌد ٌمحى وبذلن ومستحماته حموله كافه شرٌن كل واستلم وتصفٌتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   25215616

 2521/6/16 فى 143 اٌدع 6652 محو بامر السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215617 تارٌخ وفى ،   14522:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه   منٌر  ماهر   - 7

 2521/6/17 فى 145 محورلم بامر السجل من المٌد ٌمحى وبذلن ومستحماته حموله كافه عمٌل كل واستلم وتصفٌتها الشركه فسخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 شطب/محو تم   25215621 تارٌخ وفى ،   27364:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركائها شعبان دمحم رٌهان   - 8

 اٌداع 6659 رلم محو بامر السجل من المٌد ٌمحى وبذلن ومستحماته حموله كافه شرٌن كل واستلم وتصفٌتها الشركه فسخ تم  السجل

 2521/6/22 بتارٌخ 155

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215624 تارٌخ وفى ،   35235:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  جروب التلبانى   - 9

 الفرع الغاء محو بامر التجارى السجل من المٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تارٌخ وفً 29567، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكة سلٌمان حسٌن احمد)  العمومٌة للمماوالت سٌفٌل -  1

  جنٌه  2555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215653،

   تارٌخ وفً 25151، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه حسٌن احمد حمدى كرٌم/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  2

  جنٌه  155550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215616،

,  المال رأس تعدٌل تم 25215616،   تارٌخ وفً 25151، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عبدهللا ذكى دمحم حنان -  3

  جنٌه  155550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 25215625،   تارٌخ وفً 26373، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته الدرٌنً بٌومً شركة -  4

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 26373، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه الدرٌنً بٌومً شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  5

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215625،

 المال رأس تعدٌل تم 25215622،   تارٌخ وفً 21175، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه اسماعٌل عبداآلخر ٌاسر -  6

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215628،   تارٌخ وفً 19351، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاءه حسن ابوالعال -  7

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم 25215628،   تارٌخ وفً 19351، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها الطاهر دمحم على سهٌر -  8

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

 المال رأس تعدٌل تم 25215628،   تارٌخ وفً 19351، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتها الطاهر دمحم علً سهٌر -  9

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

 رأس تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائهم دمحم وعبدالمنعم جوده دمحم -  15

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائهم جوده دمحم حمدي وشرٌكه مرسً دمحم المنعم عبد -  11

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215629،

 رأس تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتهما جودة دمحم وحاتم حمدى -  12

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 رأس تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائهم دمحم وعبدالمنعم جوده دمحم -  13

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائهم جوده دمحم حمدي وشرٌكه مرسً دمحم المنعم عبد -  14

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215629،

 رأس تعدٌل تم 25215629،   تارٌخ وفً 25631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكتهما جودة دمحم وحاتم حمدى -  15

  جنٌه  825550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  نوانالع تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 29598    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حسنى شادى -  1

  الورشة ش من رفعت دمحم ش 28/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 28535    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه بخٌت أحمد عبدالصبور أحمد دمحم -  2

  كرداسة لسم - الدوح اسماعٌل شارع 2 رلم بالعمار محل/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 13438    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ضوه  عاطف -  3

  المطامٌة - الصناعٌة المنطمة - االستثمار ارض 1 ص 14 المطعة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 13438    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته السٌد عصام -  4

  المطامٌة - الصناعٌة المنطمة - االستثمار ارض 1 ص 14 المطعة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 29567    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشرٌكة سلٌمان حسٌن احمد)  العمومٌة للمماوالت سٌفٌل -  5

  الشرلٌة شمس عٌن - الزهراء - الطحٌن وابور شارع 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653

,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 28869    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه اللطٌف عبد صدٌك دمحم -  6

  العباسٌة - سلٌم اللطٌف عبد حارة 4 و1 العباسٌة ش 81 ،   :الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 27991    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه داود فاٌك فوزى شركة -  7

(  الماهرة شمال مكتب)  الماهرة محافظة من المٌد ٌمحى وبذلن الهرم لسم السٌسى - البطران اشرف شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف

  الجٌزة محافظة الى ونمله

,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 25151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدهللا ذكى دمحم حنان -  8

 النوبى درب 2/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 25151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، هٌلتون النٌل حلوانى -  9

 النوبى درب 2/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 25151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه حسٌن احمد حمدى كرٌم/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  15

 النوبى درب 2/  بالعنوان الكاٌن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215616

,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 25151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدهللا ذكى دمحم حنان -  11

 النوبى درب 2/  بالعنوان الكاٌن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 35235    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، جروب التلبانى -  12

 اغاخان ابراج الحرٌة شارع 3/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وشركاءه امام ٌاسر: الى 33186 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215651:  تارٌخ فى  ،  -  1

 احمد ذكى رافت: الى 34822 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215614:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكه

 احمد ذكى رافت: الى 34822 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215614:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشرٌكه

 التجارى االسم تعدٌل: الى 25151 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215616:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكٌه حسٌن احمد حمدى كرٌم/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 25481 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215625:  تارٌخ فى  ،  -  5

 . وشرٌكاه على المتعال عبد الدٌن عالء/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 25481 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215625:  تارٌخ فى  ،  -  6

 . وشرٌكاه على المتعال عبد الدٌن عالء/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 26373 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215625:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشرٌكٌه الدرٌنً بٌومً شركة/  لٌصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 التجارى االسم تعدٌل: الى 27586 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215624:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح للشركه

 التجارى االسم تعدٌل: الى 27586 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215624:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 17758 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215627:  تارٌخ فى  ،  -  15

 العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 17758 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215627:  تارٌخ فى  ،  -  11

 العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 17758 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215627:  تارٌخ فى  ،  -  12

 العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح

 دمحم وحاتم حمدى: الى 25631 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215629:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشرٌكتهما جودة

 دمحم وحاتم حمدى: الى 25631 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215629:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وشرٌكتهما جودة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 29598   برلم    25215651:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه حسنى شادى -  1

   برلم    25215652:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه بخٌت أحمد عبدالصبور أحمد دمحم -  2

28535 

   برلم    25215652:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه بخٌت أحمد عبدالصبور أحمد دمحم -  3

28535 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكة سلٌمان حسٌن احمد)  العمومٌة للمماوالت سٌفٌل -  4

 29567   برلم    25215653

 13438   برلم    25215653:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ضوه  عاطف -  5

 13438   برلم    25215653:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته السٌد عصام -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

   برلم    25215656:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه اللطٌف عبد صدٌك دمحم -  7

28869 

 1869   برلم    25215657:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه معوض عزٌز عزت -  8

 1869   برلم    25215657:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه معوض عزٌز عزت -  9

 32273   برلم    25215659:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  مأمون وصالح عٌسى على -  15

 32273   برلم    25215659:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  مأمون وصالح عٌسى على -  11

 26145   برلم    25215613:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  جورج وهانً أنور مٌنا -  12

   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه داود فاٌك فوزى شركة -  13

27991 

   برلم    25215614:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه على احمد ذكى رأفت -  14

34822 

 34822   برلم    25215614:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه احمد ذكى رافت -  15

   برلم    25215614:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه على احمد ذكى رأفت -  16

34822 

   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه على احمد ذكى رأفت -  17

34822 

 34822   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه احمد ذكى رافت -  18

 34822   برلم    25215614:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه على احمد ذكى رأفت -  19

 22695   برلم    25215614:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاهم واحمد  عمرو -  25

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه حسٌن احمد حمدى كرٌم/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  21

 25151   برلم    25215616:  تارٌخ

 25151   برلم    25215616:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عبدهللا ذكى دمحم حنان -  22

 25481   برلم    25215625:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه رشاد دمحم ولٌد -  23

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة.   وشرٌكاه على المتعال عبد الدٌن عالء/  لٌصبح التجارى السما تعدٌل -  24

 25481   برلم    25215625:  تارٌخ

 25481   برلم    25215625:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رشاد دمحم ولٌد -  25

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشرٌكاه على المتعال عبد الدٌن عالء/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  26

 25481   برلم    25215625:  تارٌخ

   برلم    25215625:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته الدرٌنً بٌومً شركة -  27

26373 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه الدرٌنً بٌومً شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  28

 26373   برلم    25215625

 تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح للشركه التجارى االسم تعدٌل -  29

 27586   برلم    25215624: 

 27586   برلم    25215624:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كامل دمحم كامل -  35

 27586   برلم    25215624:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه كامل دمحم كامل -  31

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  32

 27586   برلم    25215624

 تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح للشركه التجارى االسم تعدٌل -  33

 27586   برلم    25215624: 

 27586   برلم    25215624:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كامل دمحم كامل -  34

 27586   برلم    25215624:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه كامل دمحم كامل -  35

:  تارٌخ ، تضامن ركةش عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه كامل دمحم كامل/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  36

 27586   برلم    25215624

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  37

17758 

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  38

17758 

 17758   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  للتورٌدات الطوخً شركة -  39

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه دمحم سالم العلٌم عبد محمود -  45

17758 

 ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  41

 17758   برلم    25215627:  تارٌخ

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  42

17758 

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  43

17758 

 17758   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  للتورٌدات الطوخً شركة -  44

   برلم    25215627:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه دمحم سالم العلٌم عبد محمود -  45

17758 

 ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  46

 17758   برلم    25215627:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

   برلم    25215627:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  47

17758 

   برلم    25215627:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه  عبدالحكٌم فولى عبدالسالم -  48

17758 

 17758   برلم    25215627:  ارٌخت ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  للتورٌدات الطوخً شركة -  49

   برلم    25215627:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم سالم العلٌم عبد محمود -  55

17758 

 تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  العمومٌه للتورٌدات الطوخى شركه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  51

 17758   برلم    25215627: 

 26274   برلم    25215628:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته دمحم عبدالعلٌم دمحم -  52

 26274   برلم    25215628:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته دمحم عبدالعلٌم دمحم -  53

   برلم    25215629:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائهم دمحم وعبدالمنعم جوده دمحم -  54

25631 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائهم جوده دمحم حمدي وشرٌكه مرسً دمحم المنعم عبد -  55

 25631   برلم    25215629

   برلم    25215629:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكتهما جودة دمحم وحاتم حمدى -  56

25631 

   برلم    25215629:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم دمحم وعبدالمنعم جوده دمحم -  57

25631 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم جوده دمحم حمدي وشرٌكه مرسً دمحم المنعم عبد -  58

 25631   برلم    25215629

   برلم    25215629:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكتهما جودة دمحم وحاتم حمدى -  59

25631 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 23463   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1334  2526/55/17 حتى سارى  عجاٌبى لبٌب جابر اشرف -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 35115   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1348  2526/55/22 حتى سارى  موسى فتحى دمحم دنٌا -  2

 35271   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1345  2526/56/27 حتى سارى  جبرٌل دمحم فرج عادل -  3

 29623   برلم    25215651:  تارٌخ ، 1346    شلبى سٌد احمد سعد -  4

 9715   برلم    25215652:  تارٌخ ، 1363  2523/51/29 حتى سارى  سعٌد شدٌد محمود -  5

 9715   برلم    25215652:  تارٌخ ، 1363  2523/51/29 حتى سارى  سعٌد شدٌد محمود -  6
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