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:  بجهة ،  عن ، 234275 برلم 23213628 فى ،لٌدت 3333330333   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاءه لطرى احمد -  1
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  جنٌه  2633330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس لتعدٌ:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  23213614 ، تارٌخ وفً  233179 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالوهاب سعد دمحم -  19

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 ،، فرد تاجر  دمحم عرابى الضبع حجازى - البترولٌه والخدمات العمومٌه للمماوالت الضبع مؤسسه/  التجارى االسم تعدٌل -  23

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213614 ، تارٌخ وفً  183494 برلم لٌده سبك

  جنٌه  1333330333،

 ،، فرد تاجر  فردٌة منشأة -( دمحم عرابً الضبع حجازي) العمومٌة للمماوالت الضبع مؤسسه/ لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  21

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213614 ، تارٌخ وفً  183494 برلم لٌده سبك

  جنٌه  1333330333،

 ، تارٌخ وفً  183494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عرابى الضبع حجازى- العمومٌة للمماوالت الضبع مكتب -  22

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213614



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 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,  المال رأس تعدٌل تم  23213614 ، تارٌخ وفً  187737 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حبشى راغب رفٌك كمال -  23

  جنٌه  233333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213616 ، تارٌخ وفً  183792 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل ناشد فوزي جورج -  24

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213616 ، تارٌخ وفً  177585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى احمد دمحمو اكرم -  25

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  23213617 ، تارٌخ وفً  188191 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌاشه ابو ابراهٌم دمحم مجدى اسالم -  26

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  23213617 ، تارٌخ وفً  186914 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المزٌن السالم عبد اللطٌف عبد السالم عبد دمحم -  27

  جنٌه  123330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

  187935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رفاعً احمد رفاعً اٌمن - الجمركً للتخلٌص رفاعً/  الً التجاري االسم تعدٌل -  28

  جنٌه  253330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213617 ، تارٌخ وفً

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213617 ، تارٌخ وفً  187935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رفاعى احمد رفاعى اٌمن -  29

  جنٌه  253330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213623 ، تارٌخ وفً  175667 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نوٌجى مبرون اللطٌف عبد سعٌد -  33

  جنٌه  33333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213623 ، تارٌخ وفً  154567 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن فهمى دمحم حسن -  31

  جنٌه  333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213623 ، تارٌخ وفً  161395 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  االباصٌري عمر احمد عمر -  32

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  199172 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رجب دمحم سامى تامر -  33

  جنٌه  753330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  189436 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى محمود فتحى محمود -  34

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  125526 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صالح  محمود حسن   صالح -  35

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  233361 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ثابت سٌد حفنى -  36

  جنٌه  493330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  233494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس جرٌس عوض رؤوف -  37

  جنٌه  433330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  194712 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته دمحم صالح عاطف -  38

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213621 ، تارٌخ وفً  233218 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم صالح شلٌل صالح -  39

  جنٌه  453330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  23213622 ، تارٌخ وفً  175593 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً دمحم علً الصادق عبد جابر -  43

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213622 ، تارٌخ وفً  184718 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرغلى على ثابت عمرو -  41

  جنٌه  65333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  لمالا رأس تعدٌل تم  23213623 ، تارٌخ وفً  192996 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد الحك سٌف مصطفى -  42

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213623 ، تارٌخ وفً  197433 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المراكبً دمحم دمحم اسماعٌل محمود -  43

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213624 ، تارٌخ وفً  233757 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبده ابو علً علً سماح -  44

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213624 ، تارٌخ وفً  167257 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالرحمن حسن ٌسري -  45

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213627 ، تارٌخ وفً  143724 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز رشاد دمحم المرسى -  46

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213628 ، تارٌخ وفً  232772 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجندي خلٌل عبداللطٌف عزه -  47

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213629 ، تارٌخ وفً  198124 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم على احمد عمرو -  48

  جنٌه  13333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213629 ، تارٌخ وفً  198769 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دٌب على حسن الدٌن حسام -  49

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دٌب على حسن الدٌن حسام - والمماوالت العمارى لالستثمار دٌب/  التجارى االسم اضافة -  53

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213629 ، تارٌخ وفً  198769

  جنٌه  5333330333،

,  المال رأس تعدٌل تم  23213629 ، تارٌخ وفً  172421 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته دمحم جابر السٌد حمدى -  51

  جنٌه  253330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213633 ، تارٌخ وفً  142236 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كٌالنى محمود حسن ٌسرى -  52

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

  23213633 ، تارٌخ وفً  193623 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طالب ابو احمد مصطفى اكرم- السٌارات لتجاره االكرم -  53

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 194933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رمضان محمود شرٌن -  1

 بوٌات وبٌع تجارة ونشاطه/  بالعمار 2 رلم محل تالت ابو 22 الكٌلو الصفا شارع/  الكائن االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 دائم 194933 تابع برلم والممٌد/  3278 برلم المودع/  جنٌه 6333 ماله ورأس/ 

 تارٌخ وفً 234175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشباسً دمحم الدٌن جمال نشأت بسمه - نشأت بسمه كوافٌر -  2

 رلم مٌنا سان امام ٌوسف ابو - 1805 كٌلو الساحلً مطروح اسكندرٌه شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631

  لسم - 319 رلم عمار - علوي االول الدور - 3

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 164993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا الجمل ناصح -  3

  لسم - اوٌل تام بنزٌنة خلف - الماهرة اسكندرٌة طرٌك 19 الكٌلو/  إلً العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 234173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً السٌد جابر دمحم -  4

  لسم - فرغلً لهوة شارع الحدٌد السكه لبلً عبدالمادر زاوٌه ،

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشرفى عبدالعزٌز فؤاد دمحم عصمت دمحم عبدهللا - والبترولٌة البحرٌة للخدمات االشرفى -  5

  لسم - اسكودا توكٌل امام الصحراوى مرغم 23 الكٌلو ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 234174

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 234176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج دمحم سلوي -  6

  لسم - محل - الهانوفٌل الدراٌسه العجمً دمحم سٌدي شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 139352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم -  7

 لسم - استامبول شارع 24 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 139352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والمرئٌات للتصوٌر الشناوى -  8

  دائم 139352 تابع برلم ولٌد 4268 برلم اودع - استامبول شارع 24/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 233892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عبدهللا نشات مٌرنا -  9

 267326 برلم 2321/5/33 بتارٌخ الصادر/  الممطم - االكادٌمٌة شارع 6353 لطعة/  بالعنوان فرع بافتتاح التاشٌر ،:   الـتأشٌر

  الماهرة غرفة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 234179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم حسن دعاء -  13

  لسم - المنشار شارع - بحري عبدالمادر زاوٌة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 234183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد عالء -  11

 لسم - الفردوس شارع 9 رلم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 183423    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم توفٌك عادل -  12

/  غٌر ال فمط االف عشره 13333 ماله راس/  مٌاه توزٌع نشاطه/  خفاجه الشٌخ شارع 43/  كائن اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  دائم 183423 تابع برلم ولٌد 4288 برلم اودع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 183423    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم توفٌك عادل -  13

  لسم - خفاجه الشٌخ شارع 43 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 183423    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم توفٌك عادل -  14

 13833 برلم اودع/  2339/11/14 افتتاحه تارٌخ/  دواجن مزرعه نشاطه/  المٌثاق مدرسه خلف-المٌثاق-بهٌج لرٌه ،:   الـتأشٌر

 183423 برلم ولٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213632 تارٌخ وفً 234177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم حافظ الهادي عبد دمحم -  15

  لسم - البالط ورشه شارع بعد كازٌون امام الرئٌسً الهانوفٌل شارع ،:   الـتأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السٌد مسعد حسٌن -  16

  لسم - االبتدائٌه الحرٌه مدرسه وبجوار الحرٌه لرٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه حشمت سامح دمحم -  17

  لسم - ثان العامرٌه حً بجوار المدٌمه الناصرٌه مدخل اول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد رجب احمد -  18

  لسم - سلٌم دمحم كوبري 7/4 المرٌة ابٌس الكائن العمار مدخل ٌسار 5 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌونى الفونسو البرتو جوسلٌن - للتحف لٌونى -  19

  لسم - مارٌت شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جمعه دمحم احمد -  23

  لسم - شاكور شارع - أ 6 تاور الكسٌا ولبم زغلول صفٌه شارع تنظٌم 55 - 57 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 167433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نسٌم شعبان المهدي احمد -  21

  لسم - تاور روٌال الحدٌدي برج االول بالدور 137 رلم االدارٌة الوحدة/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 167433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغٌر بسٌارات للنمل المهدي/ التجاري االسم -  22

  لسم - تاور روٌال الحدٌدي برج االول بالدور 137 رلم االدارٌة الوحدة/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون السٌد مصطفى السٌد -  23

  لسم - للمالبس النجار مصنع خلف عبدالرواف مدرسة بجوار ٌادم نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسً عٌد خمٌس دمحم -  24

  لسم - الهانوفٌل - رضوان الحمٌد عبد شارع 21 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم حامد دمحم -  25

  لسم - الصٌد نادي السوق شارع 6 ،

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود دمحم عبدالباسط وفاء -  26

  لسم - الحلمٌه شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن النعٌم عبد دمحم دمحم -  27

 لسم - االرضى الدور - 13 رلم محل - نالحرمٌ امام 3 و 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعٌل سلٌم على -  28

  لسم - ٌوسف ابو - السعٌد صفاء/  د صٌدلٌة بجوار والصلب الحدٌد شارع من شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 187332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌره عبداللطٌف خٌرى نور -  29

 لسم - فاروق ماركت سوبر بجوار الجدٌد السوق شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 187332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌره عبداللطٌف خٌرى نور -  33

 وتارٌخ/  وفاكهة خضر تجارة ونشاطه/  عبدالكرٌم السٌد ملن الحدٌد السكة لبلى السالم محطة/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر

 دائم 187332 برلم ولٌد/  1693 برلم اودع/  2311/3/16 افتتاحه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج دمحم رجب مصطفً -  31

  لسم - 16 رلم مدخل - 15 بلون - الجالء شارع 8 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 196134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده محمود شعبان الدٌن نصر احمد -  32

  لسم - 8 البوابه - مول ستار عجمً( أس 125) و( أس 114) محل/ إلً العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 198346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد دمحم حسن جابر دمحم -  33

  لسم - الوفاء مسجد شارع الصناعٌة المنطمة زغٌو ام/  الى العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 231632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سودان بكر احمد سعد طه احمد -  34

  لسم - السٌوف - حسونه امٌن شارع من النخٌل شارع/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود جمعه سعٌد عزت -  35

  لسم - 8/2 لرٌه - 8 ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمٌده العبد خلٌفه احمد -  36

  لسم - ربه عبد/ د صٌدلٌه بجوار المستعمره الشجر شارع 1 محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الوهاب عبد عطٌه ممدوح -  37

 لسم - الصٌد نادي - الظاهر عبد لهوه بجوار الجدٌده المنشٌه شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله عبدالعلٌم عبدالاله حمدي -  38

  لسم - الغاز انابٌب مستودع بجوار بكر ابً بنت اسماء شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 176586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد فؤاد فكرى دمحم -  39

 االرضى الدور الزهور حى محالت خلف - غالى عزٌز فؤاد شارع - زاٌد الشٌخ - ثالث حى/  بالعنوان كائن فرع بأفتتاح التأشٌر ،

 ( عثمان غرٌب سمٌر/  ملن) 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عجمى الكرٌم عبد امٌمه -  43

 لسم - الجدٌده المنشٌه طوسون حوض الدرٌسه الصفا شارع 17 ،:   تأشٌرالـ

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 234192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحسن عبد ابراهٌم اسماعٌل دمحم -  41

  لسم - االرضً بالدور شمه العسل شهر من زاٌد شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ وفً 187332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌره اللطٌف عبد خٌرى نور -  42

 ومواد مجمدات بٌع ونشاطه/  فاروق ماركت سوبر بجوار الجدٌد السوق شارع/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 دائم 187332 تابع برلم ولٌد/  4363 برلم اودع/  جنٌه 13333 ماله ورأس/  غذائٌة

,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود حسنً محمود روان -  43

  لسم - البٌطاش - الفاروق مسجد امام الماعدة شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدي زكً السٌد احمد دمحم -  44

  لسم- 1 رلم عمار - االورمان مدرسه امام - 18 كٌلو ٌوسف ابو مطروح اسكندرٌه طرٌك ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد عبدالعال محمود مروه -  45

  لسم - علوي الدور - الرضوانٌه شارع السكه بحري عبدالمادر زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الساتر عبد فرج امٌره -  46

  لسم - الهانوفٌل - الدراٌسه - طالب ابً بن علً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسان عامر دمحم -  47

  لسم - الصٌد نادي - دمحم الشٌخ شارع 17 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 181596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان العظٌم عبد زٌدان احمد -  48

  لسم -  جانوتى العلم منار مدرسه شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 135989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محروس دمحم -  49

  لسم - علوي االول بالدور شمه - فلمنج - جمٌعً شارع 33/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 181596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان العظٌم عبد زٌدان احمد -  53

 فى 4498 برلم اودع/  جانوتى العلم منار مدرسه شارع 2/  بالعنوان الكائن الفرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر وصف

 دائم 181596 تابع برلم ولٌد  2321/6/14

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 183131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى مصطفى لطب على -  51

 - البٌطاش - علوى االول بالدور( 4) شمة من غرفة - الفردوس شارع من متفرع الكروان شارع/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  لسم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا مرزوق نجٌب مٌنا -  52

  لسم - األولٌاء شارع 94 ، 92 الدر شجرة شارع 22 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 131763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم محمود -  53

  لسم - السالم شارع ناصٌه الحدٌد السكه شارع طوسون حوض 8/  الى الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 131763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم محمود -  54

 ماله راس/  كهربائٌه وادوات نجف بٌع نشاطه/  3 رلم محل - عرابى احمد شارع 32/  بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

 الغٌر جنٌها االف عشره 13333

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 234234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الدٌن كمال عصام لمً -  55

  لسم - االخضر الباب شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 131763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم محمود -  56

 لسم - محل - االرضى الدور - عرابى احمد شارع 32 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 131763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم محمود -  57

 افتتاحه وتارٌخ/  معادن تشغٌل نشاطه/  السالم شارع ناصٌه الحدٌد السكه شارع طوسون حوض 8/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر

 دائم 131763برلم لٌد/  6353 برلم اودع/  1991/9/24

,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجدى دمحم دروٌش فخرى احمد -  58

 لسم - الغرٌانى شارع 17,  21 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمً سالم دمحم عاطف عمرو -  59

 لسم - الصٌد نادي 6 بلون 33 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى احمد مصطفى -  63

  لسم - البٌطاش - كافٌه استٌفانو كافتٌرٌا بجوار بٌانكى - البشوات شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 159516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد علً دمحم احمد -  61

 الجدٌدة المنشٌة - الثانٌة المرحلة الحرفٌٌن مدٌنة 11,  8 لطعة - 57 رلم المحل/  بالعنوان اخر رئٌسى بأفتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر

 دائم 159516 تابع برلم ولٌد/  4591 برلم اودع/  جنٌه 13333 ماله ورأس/  البالستٌن صناعة ونشاطه/ 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 159516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد على دمحم احمد -  62

  لسم - الجدٌدة المنشٌة - الثانٌة المرحلة الحرفٌٌن مدٌنة 11,  8 لطعة 57 رلم المحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 159516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد على دمحم احمد -  63

 وتارٌخ/  الومٌتال تصنٌع ونشاطه/  الحرفٌٌن مدٌنة7 ن 12;11;13;9رلم محل الحرفٌٌن مدٌنة/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر

 دائم 159516 مبرل ولٌد/  1689 برلم اودع/  2332/3/13 افتتاحه



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم دمحم نعمه -  64

  لسم - اللبان - الدرداء ابً شارع 55 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن مصطفً احمد -  65

  لسم - الهانوفٌل - مصطفً طلعت مساكن خلف العجمً علً شارع 17 رلم عمار علوي الثانً بالدور شمه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 234213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته حسٌن دمحم االباصٌري -  66

  لسم - زغٌو ام - الصٌنٌه مساكن - 52 عماره خلف المري ام مسجد خلف االمل شارع الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213615 تارٌخ وفً 164625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً خضر محمود والء -  67

 الدوار كفر - والنسٌج للغزل مصر شركة - والنسٌج للغزل مصر شركة مساكن/  بالعنوان اخر رئٌسى بأفتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر

  صٌدلٌة ونشاطه/  جنٌه 13333 ماله ورأس/  الدوار كفر بندر -

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل منصور دمحم هدى -  68

 لسم - 1 رلم محل الحدٌنى صالح شارع 14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد احمد عجمى محمود -  69

  لسم - المبارى - المكس شارع 76 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 193157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصبى احمد احمد دمحم -  73

  لسم -( 5) بلون - الصٌد نادي الجالء شارع 19/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 233437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن دمحم كرٌم -  71

  لسم - الرئٌسى البٌطاش شارع 18 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 233437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن دمحم كرٌم -  72

 برلم ولٌد/  4613 برلم اودع/  سندوتشات وبٌع تحضٌر ونشاطه/  الرئٌسى البٌطاش شارع 18/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

  دائم 233437 تابع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 172131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن احمد حسٌن -  73

  لسم -  المرلب علم بمنطمه المحطه وامام 4 رلم محطه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 172131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن احمد حسٌن -  74

 افتتاحه تارٌخ/  بالتجزئه وفاكه خضروات بٌع نشاطه/  الدرٌسة خلف رمضان احمد مطٌعة ملن الهجانة عزبة ،:   الـتأشٌر

  دائم 172131 لٌده رلم/  2336/8/33

,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزٌز احمد دمحم هانى -  75

  لسم - كرٌم دمحم شارع 337 رلم مكتب العباس بابى 2 رلم االدارى المبنى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس ابراهٌم دمحم الحمٌد عبد احمد -  76

  لسم - العزٌز عبد سالم بجوارمسجد العزٌز عبد لمسا شارع من متفرع شارع بحري الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد دمحم العزٌز عبد عادل عمر -  77

  لسم - شهد سوبرماركت بجوار الحً شارع اخر البٌطاش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته سلٌمان حبٌب جرجس رانٌا -  78

 - الفتح مسجد امام العمار - ٌوسف ابو - االورمان مدرسة امام مطروح اسكندرٌة طرٌك من الفتح مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 لسم - علوى السادس الدور



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 172131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن احمد حسٌن -  79

 ماشٌه تربٌه مزرعه نشاطه/  المرلب علم بمنطمه المحطه وامام 4 رلم محطه/  بالعنوان اخر رئٌسى بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر

 دائم 172131 تابع برلم ولٌد 4615 برلم اودع/  غٌر ال فمط جنٌه الف مائه 133333 المال راس/  وحالبه وتسمٌن

,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بغدادي العزٌز عبد بغدادي دمحم -  83

  لسم - الصٌد نادي - اكتوبر 6 شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 195134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد فهمً دمحم احمد -  81

 لسم - االصٌل شمس برج محمود عبدالحلٌم شارع 77/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شولى فرٌد -  82

  لسم - اللٌبى كوبرى بعد الجرسات ،   :الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 234224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شولى فرٌد -  83

 تارٌخ/  الغذائٌه المواد وتورٌد ومطاعم كافترٌات اداره نشاطه/  5 رلم شمة المطرٌة متحف - ماهر احمد شارع 1 ،:   الـتأشٌر

  17685 برلم ولٌد/  2338/4/1 افتتاحه

 تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 186914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المزٌن عبدالسالم عبداللطٌف عبدالسالم دمحم -  84

 لسم - العواٌد - الملعة النصر شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 153551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ على المغازى دمحم خالد -  85

  الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئه تصنٌع/  لٌصبح االخر الرئٌسى المحل نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 192314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌان شحاته سعد جابر -  86

  لسم - الرمل محطه -( سابما جالٌس شارع)  حافظ مصطفً شارع 7/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 234232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرشٌد راشد عبدالرشٌد عالء -  87

  لسم - وبجواره االسالم هدى مسجد شارع الكابالت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 186914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المزٌن السالم عبد اللطٌف عبد السالم عبد دمحم -  88

 ولٌد/  4673 برلم اودع/  نسٌج مصنع ونشاطه/  العواٌد - الملعة النصر شارع/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  دائم 186914 تابع برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 234227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزهري بخٌت محمود فتحً -  89

  لسم - العرب نجع - االلومنٌوم شركه شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 234231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌدي صبحً دمحم سامً مروان - لاللكترونٌات الشرٌدي -  93

  لسم - صبري اسماعٌل شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 234225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم رشدي حسن حسام -  91

   لسم - جنٌنه بن علً شارع 8 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 97247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى احمد مصطفى احمد -  92

  لسم - 34,  24 وحده الشافعى دمحم شارع 16 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 97247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى احمد مصطفى احمد -  93

 افتتاحه تارٌخ/  والصوتٌه وااللكترونٌه الكهربائٌه والمعدات االجهزه وتورٌد االستٌراد عموم/ الشافعى دمحم شارع 16 ،:   الـتأشٌر

  دائم 97247 برلم ولٌد 4434 برلم اودع/  1983/6/11



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 234233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد مصباح السٌد احمد -  94

  لسم - بن بحري شارع 36 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 234228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عثمان احمد محمود رحاب -  95

  لسم - محل - الزجاج مصنع بجوار االسالم شارع من الجدٌده المنشٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 234234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم رجب عمرو -  96

  لسم - شمة - علوى الثانى - السمان مسجد بجوار العراوه عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 234235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل علً اسماعٌل دمحم -  97

  لسم - المعدٌه اسمان وبجوار الفطره صٌدلٌه امام الرئٌسً البٌطاش شارع من متفرع  الحً شارع 5 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 234236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داوود دمحم ابراهٌم عصام -  98

  لسم - الصٌد بنادى السالم بطل شارع 5 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 234233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم عثمان اٌه -  99

 لسم - شمه - علوى الثانى الدور الدوله امن بجوار السجاد مولف - المدٌمه الناصرٌه(  153)  شارعرلم ،

 العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 234237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعدات ابو محمود حنفً نصر امل -  133

  لسم - ٌريالمو مسجد خلف الدراٌسه العجمً دمحم شارع من االٌمان شارع ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 181767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل طاهر الرازق عبد رجب -  131

 لسم - لالخشاب حالوه مخزن امام زغٌو ام طرٌك/  الى الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 181767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل طاهر الرازق عبد رجب -  132

   لسم - الداكٌن محطه - 17 الكٌلو زغٌو ام طرٌك/  الى الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 234238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود دمحم السٌد دمحم ولٌد -  133

  لسم - البٌطاش الفردوس مسجد امام شارعٌن علً ابواب باربع محل - الحً شارع من الزهور شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 234239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان علً دمحم دمحم كرٌم -  134

  لسم - االرضً بالدور حجرتٌن - الطوفً شارع 25 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 199172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب دمحم سامى تامر -  135

  لسم - عٌد صالح ارض - الدٌن صالح شارع من 3 شارع 3/  الرئٌسً المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 179269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصمد عبد مصطفى على عٌد -  136

  لسم - سورٌا سوق 55/  الً الرئٌسً عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 179269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصمد عبد مصطفى على عٌد -  137

 2338/8/11 فً 7599 برلم المودع الفرع حذف ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 191874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابو مصطفى السالم عبد الغنى عبد -  138

 لسم - الدكة كوم - 4 مرل محل - الشركة ضباط مساكن - فهمً حسٌن شارع 9/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العطارٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 177879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌوسف هللا عبد محمود -  139

  لسم - ارض لطعه - للشٌكوالته اٌفل برج مصنع خلف الكابالت شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 234242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعالن علً دمحم دمحم هوٌدا -  113

  لسم - والحسٌن الحسن فرن امام لشوع شارع ،:   الـتأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 233226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم رمضان السٌد -  111

 فى 4853 برلم اودع/  3 رلم وحده - مرغم 27 الكٌلو - المساء جرٌده شارع/  فى الكائن الفرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر

 دائم 233226 تابع برلم ولٌد 2321/6/22

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 234243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد خالد عمر -  112

  لسم - المباري - السٌار ابن شارع 53 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 234241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد المنعم عبد سناء -  113

  لسم - الرحمن عباد مخبز امام فشوع شارع العرجً نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 135214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونى ابراهٌم حسن -  114

  لسم - فٌكتورٌا - جالد فٌلٌب شارع 18/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 234244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفضل ابو احمد رمضان صبري -  115

  لسم - السالم بنزٌنه امام مطروح طرٌك ٌوسف ابو 19 كٌلو ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 193992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم السٌد ابراهٌم تٌسٌر -  116

  لسم - الوردٌان - السلطان ام شارع 47/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 177879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌوسف هللا عبد محمود -  117

 4832 برلم اودع/  للشٌكوالته اٌفل برج مصنع خلف الكابالت شارع من متفرع شارع/  بالعنوان فرع التأشٌربافتتاح ،:   الـتأشٌر

 دائم 177879 تابع برلم ولٌد 2321/6/22 فى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213622 تارٌخ وفً 234243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم اشرف دمحم -  118
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 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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,  العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 234246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شحاته الرحمن عبد عمر -  128

  لسم - االرضً بالدور الدراٌسً فٌال خلف 18 كٌلو لبلً  الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر وصف
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  دائم 169562 تابع
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213624 تارٌخ وفً 167257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن حسن ٌسري -  141
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 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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  لسم - السبع مستشفى شارع بحرى عصافرة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 177879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌوسف هللا عبد محمود -  172

 الكابالت ارض سور خلف الكابالت شارع من متفرع شارع/  الى 4832 برلم المودع للفرع العنوان بتوضٌح التأشٌر ،:   الـتأشٌر

  لسم -

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 177879    لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌوسف هللا عبد محمود -  173

  لسم - الكابالت ارض سور خلف الكابالت شارع من متفرع شارع/  الى الفرع عنوان توضٌح  ،:   الـتأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 188345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان بٌومى عثمان سعٌد -  174

  لسم - ٌوسف علً الشٌخ شارع 8/  إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 234278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى فتحى احمد طه سمٌره -  175

 لسم - العوامى روفه شارع - الدراٌسه مسجد امام الطرٌك بحرى الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 234279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نعمه عبدالسالم سعٌد هانً سعٌد -  176

  لسم - العطارٌن مسجد شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 234283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم حامد جابر -  177

  لسم- محل - اللبان عماد سٌدي شارع 61 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 234277    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على حسن نبٌل سامى -  178

  لسم - الصٌد نادى - والنور الهدى شارع خلف االمل شارع 9 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد احمد فتحى على -  179

  لسم - االول الدور - الفردوس شارع 24 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للٌنً سلٌمان الصافً عبدالمنعم -  183

 لسم - البحري الزراع مطرح اسكندرٌه طرٌك 26 كٌلو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زلزوق ابراهٌم دمحم فاٌزة -  181

  لسم - الصٌد نادي - رٌاض عبدالمنعم شارع 19 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد اسماعٌل سعٌد حسام -  182

 لسم - الصٌد نادي - علً االمام شارع 8 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف فاٌز صالح الناصر -  183

  لسم - التوحٌد ماركت سوبر بجوار المستشفى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 193623    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طالب ابو احمد مصطفى اكرم- السٌارات لتجاره االكرم -  184

 البٌطاش - االمل مستشفى اسفل مطروح اسكندرٌة طرٌك/  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633

 دائم 193623 تابع برلم ولٌد/  2317/5/17 فى 4823 برلم اودع/ 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 194743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً علً صالح -  185

  لسم - لبلً بشر سٌدي 62 شارع 133 رلم عمار /إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال سعٌد حسٌن حمدي -  186

  لسم - الصٌد نادي - االرضً الطابك - الهدي شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل ٌوسف عطٌه دالٌا -  187

 اللبان لسم - الورشة حمام شارع 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 178138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌرى كامل احمد هشام -  188

 2338/4/24 فً 3792 والمودع/ ج الوحدة االول الدور سلطان زاوٌة شارع 13 العطارٌن الكائن الفرع إلغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرازق مبرون اسامه -  189

 لسم - المحمودٌة طرٌك 332 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم دمحم اٌهاب دمحم -  193

  لسم -( شمه من غرفه) - الجمرن باشا صفر شارع 73 ،:   الـتأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فرغلً دمحم عبدالراضً سعٌد -  191

 لسم - الفرلان مسجد بجوار ابوجمال مخبز خلف مؤمن صدلٌة شارع الشرلً النجع شارع 6 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون السٌد مصطفى السٌد -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234196   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسً عٌد خمٌس دمحم -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234197   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم حامد دمحم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 131763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم محمود -  4

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم23213621 تارٌخ وفً 234237   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعدات ابو محمود حنفً نصر امل -  5

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 123345   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم المنعم عبد محمود -  6

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالعزٌز الماضً دمحم -  7

 خاص: التأشٌر

 تم23213627 تارٌخ وفً 234263   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسن احمد ابراهٌم مروه - مروه سنتر بٌوتى -  8

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشرفى عبدالعزٌز فؤاد دمحم عصمت دمحم عبدهللا - والبترولٌة البحرٌة للخدمات االشرفى -  9

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213631 تارٌخ وفً 234174

 وصف,  الشركة نوع دٌلتع تم23213614 تارٌخ وفً 234235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا مرزوق نجٌب مٌنا -  13

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته سلٌمان حبٌب جرجس رانٌا -  11

 خاص: التأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفضل ابو احمد رمضان صبري -  12

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213624 تارٌخ وفً 234255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالعال عبدالعال صباح -  13

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234286   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال سعٌد حسٌن حمدي -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234288   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل ٌوسف عطٌه دالٌا -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213631 تارٌخ وفً 234176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج دمحم سلوي -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234189   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعٌل سلٌم على -  17

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الدٌن كمال عصام لمً -  18

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234219   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بغدادي العزٌز عبد بغدادي دمحم -  19

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 186914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المزٌن عبدالسالم عبداللطٌف عبدالسالم دمحم -  23

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم اشرف دمحم -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع لتعدٌ تم23213624 تارٌخ وفً 234254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفً احمد صباح -  22

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234287   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرازق مبرون اسامه -  23

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 187332   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌره عبداللطٌف خٌرى نور -  24

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج دمحم رجب مصطفً -  25

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234224   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شولى فرٌد -  26

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234245   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم احمد حمدي مروه -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 234248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عباس دمحم وائل - والتورٌدات للمماوالت عباس دمحم وائل -  28

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا صداق صدلً ماهر - صدلً محمصه -  29

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213628 تارٌخ وفً 234274   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تغٌان دمحم علً رجب -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234281   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم دمحم اٌهاب دمحم -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213632 تارٌخ وفً 234179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم حسن دعاء -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234185   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جمعه دمحم احمد -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 181596   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان العظٌم عبد زٌدان احمد -  34

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 234232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرشٌد راشد عبدالرشٌد عالء -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213621 تارٌخ وفً 234239   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان علً دمحم دمحم كرٌم -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234261   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ابراهٌم عوض فتحٌه -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213628 تارٌخ وفً 234268   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عمار عامر دمحم اسالم -  38

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234186   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌونى الفونسو البرتو جوسلٌن - للتحف لٌونى -  39

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234194   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود جمعه سعٌد عزت -  43

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234198   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمٌده العبد خلٌفه احمد -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 234227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزهري بخٌت محمود فتحً -  42

 خاص: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 234231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌدي صبحً دمحم سامً مروان - لاللكترونٌات الشرٌدي -  43

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213621 تارٌخ وفً 234238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود دمحم السٌد دمحم ولٌد -  44

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213628 تارٌخ وفً 234269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى دمحم سعٌد هٌثم -  45

 خاص: التأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213629 تارٌخ وفً 234276   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبً مصطفً عبدالنبً امنٌه -  46

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213632 تارٌخ وفً 139352   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم -  47

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ فًو 234193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود دمحم عبدالباسط وفاء -  48

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن النعٌم عبد دمحم دمحم -  49

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجدى دمحم دروٌش فخرى احمد -  53

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم عثمان اٌه -  51

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 233226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم رمضان السٌد -  52

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213624 تارٌخ وفً 234253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منسً العال عبد العال عبد حسن -  53

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234267   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم عبدالحفٌظ حسان -  54

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234289   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فرغلً دمحم عبدالراضً سعٌد -  55

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213631 تارٌخ وفً 234173   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً السٌد جابر دمحم -  56

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الوهاب عبد عطٌه ممدوح -  57

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الساتر عبد فرج امٌره -  58

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 159516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد على دمحم احمد -  59

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة عنو تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 234233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد مصباح السٌد احمد -  63

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد المنعم عبد سناء -  61

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213624 تارٌخ وفً 234256   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المشالى دمحم محمود امٌن الحسٌن -  62

 خاص: التأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234199   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله عبدالعلٌم عبدالاله حمدي -  63

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 233437   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن دمحم كرٌم -  64

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 97247   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى احمد مصطفى احمد -  65

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234246   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شحاته الرحمن عبد عمر -  66

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 169562   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندي مصطفً دمحم الرؤف عبد دمحم -  67

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234284   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للٌنً سلٌمان الصافً عبدالمنعم -  68

 خاص: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 234175   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشباسً دمحم الدٌن جمال نشأت بسمه - نشأت بسمه كوافٌر -  69

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213631

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234188   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عجمى الكرٌم عبد امٌمه -  73

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213613 تارٌخ وفً 234192   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحسن عبد ابراهٌم اسماعٌل دمحم -  71

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدي زكً السٌد احمد دمحم -  72

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 234228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عثمان احمد محمود رحاب -  73

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 177879   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌوسف هللا عبد محمود -  74

 خاص: التأشٌر وصف

 وفً 234257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبدالمنعم دمحم محمود - واالستٌراد البالستٌكٌة لالكٌاس الصردى -  75

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213624 تارٌخ

 نوع تعدٌل تم23213628 تارٌخ وفً 234272   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ احمد على دمحم - على دمحم مكتب -  76

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234184   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد رجب احمد -  77

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234237   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسان عامر دمحم -  78

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 172131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن احمد حسٌن -  79

 خاص: التأشٌر



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 234225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم رشدي حسن حسام -  83

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد خالد عمر -  81

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 234263   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان عباس السٌد مصطفً كرٌم/  وتجهٌزالملح لتعبئه المصطفً -  82

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213629 تارٌخ وفً 234277   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على حسن نبٌل سامى -  83

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد احمد فتحى على -  84

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه حشمت سامح دمحم -  85

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد عبدالعال محمود مروه -  86

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم دمحم نعمه -  87

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن مصطفً احمد -  88

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213622 تارٌخ وفً 234242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعالن علً دمحم دمحم هوٌدا -  89

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234259   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوضٌف ابراهٌم فهمً ابراهٌم دمحم -  93

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234266   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج دمحم شعبان صباح -  91

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234292   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد اسماعٌل سعٌد حسام -  92

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف فاٌز صالح الناصر -  93

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213632 تارٌخ وفً 234177   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم حافظ الهادي عبد دمحم -  94

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 234239   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود حسنً محمود روان -  95

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته حسٌن دمحم االباصٌري -  96

 خاص: التأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل منصور دمحم هدى -  97

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234247   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محمود حسٌن محمود -  98

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زلزوق ابراهٌم دمحم فاٌزة -  99

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213633 تارٌخ وفً 234183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السٌد مسعد حسٌن -  133

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد احمد عجمى محمود -  131

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم رجب عمرو -  132

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل علً اسماعٌل دمحم -  133

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234264   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحٌل متولى عبدالعال دمحم نهى - جاست نهى -  134

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعدٌل تم23213629 تارٌخ وفً 234278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى فتحى احمد طه سمٌره -  135

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213632 تارٌخ وفً 234183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد عالء -  136

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمً سالم دمحم عاطف عمرو -  137

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213615 تارٌخ وفً 234211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى احمد مصطفى -  138

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد دمحم العزٌز عبد عادل عمر -  139

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234249   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم زكً الفولً هدٌر -  113

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب سعد اسكندر جورج -  111

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213632 تارٌخ وفً 183423   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم توفٌك عادل -  112

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزٌز احمد دمحم هانى -  113

 خاص: التأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع تعدٌل تم23213616 تارٌخ وفً 234221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس ابراهٌم دمحم الحمٌد عبد احمد -  114

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 234236   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داوود دمحم ابراهٌم عصام -  115

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213627 تارٌخ وفً 234265   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود جمعه حنفً فاطمه -  116

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم23213629 تارٌخ وفً 234279   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نعمه عبدالسالم سعٌد هانً سعٌد -  117

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213629 تارٌخ وفً 234283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم حامد جابر -  118

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خلٌل مؤسسه/  التجاري االسم تعدٌل: الى 187273 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل شٌرالتأ تم23213631:  تارٌخ فى  ،  -  1

   فرغلً عبده ابراهٌم خلٌل دمحم - الجاهزه المالبس لبٌع

 االهرام/  إلً التجارٌة السمة تعدٌل: الى 198199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213631:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والمماوالت للتجارة

 بسٌارات للنمل المهدي/ التجاري االسم: الى 167433 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213633:  تارٌخ فى  ،  -  3

   الغٌر

 الفارس/  الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 173763 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213613:  تارٌخ فى  ،  -  4

   الفنادق ومستلزمات الحلوانٌة الخامات وتوزٌع لتجارة

   لكوابلو/  الً التجارٌه السمه تعدٌل: الى 163333 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213613:  تارٌخ فى  ،  -  5

 الراٌه/ لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 194135 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213613:  تارٌخ فى  ،  -  6

   العمومٌه للتورٌدات

 مؤسسه/ لٌصبح التجاري االسم تعدٌل: الى 183494 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213614:  تارٌخ فى  ،  -  7

   فردٌة منشأة -( دمحم عرابً الضبع حجازي) العمومٌة للمماوالت الضبع

 الصفا/ إلً التجارٌة السمه تعدٌل: الى 183312 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213614:  رٌختا فى  ،  -  8

   المعادن لخراطه



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - بالواسطه/  التجارٌه السمه اضافه: الى 198693 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213614:  تارٌخ فى  ،  -  9

Belwasta   

 محمصه/  التجارٌة السمة اضافه: الى 165835 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213615:  تارٌخ فى  ،  -  13

   اسكندرٌه نجمه

 بوى فرى/  التجارٌه السمه اضافه: الى 195134 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213616:  تارٌخ فى  ،  -  11

   FREE BOY - الجاهزه للمالبس

 رفاعً/  الً التجاري االسم تعدٌل: الى 187935 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213617:  تارٌخ فى  ،  -  12

   رفاعً احمد رفاعً اٌمن - الجمركً للتخلٌص

 محمصة/  التجارٌة السمة افةاش: الى 187586 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213623:  تارٌخ فى  ،  -  13

   مطروح

 للرخام اٌطالٌان/  تجارٌة سمه اضافه: الى 199172 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213621:  تارٌخ فى  ،  -  14

   وتركٌب وتورٌد والجرانٌت

/  للرئٌسً التجارٌه السمه اضافه: الى 125526 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213621:  تارٌخ فى  ،  -  15

   للرحالت الفنار مكتب

 الموشً/ إلً التجارٌة 9السمه تعدٌل: الى 167234 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213622:  تارٌخ فى  ،  -  16

   المعادن خرده لتجارة

 الضبع مؤسسه/  التجارى االسم تعدٌل: الى 183494 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213622:  تارٌخ فى  ،  -  17

   دمحم عرابى الضبع حجازى - البترولٌه والخدمات العمومٌه للمماوالت

 لتورٌد بكر/  التجارى االسم اضافة: الى 233785 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213623:  تارٌخ فى  ،  -  18

   بكر ٌوسف دمحم صالح خالد - جملة غذائٌةال المواد

 بوجو/  الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 143724 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213627:  تارٌخ فى  ،  -  19

   الجاهزة المالبس تورٌد و لتصنٌع

 االخر للرئٌسى التجارٌه السمه اضافه: الى 183423 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213627:  تارٌخ فى  ،  -  23

   المٌاه لتوزٌع نماء/ 

 الوطنٌة/  التجارٌة السمة تعدٌل: الى 233762 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213627:  تارٌخ فى  ،  -  21

   المتكاملة للمماوالت

 صٌدلٌه/ إلً التجاري االسم تعدٌل: الى 143127 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213628:  تارٌخ فى  ،  -  22

   ابراهٌم سلٌم محمود اٌمن - سلٌم اٌمن

 تاون م/  إلً التجارٌة السمة تعدٌل: الى 188345 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213629:  تارٌخ فى  ،  -  23

   سٌرفٌس

 دٌب/  التجارى االسم اضافة: الى 198769 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213629:  تارٌخ فى  ،  -  24

   دٌب على حسن الدٌن حسام - والمماوالت العمارى لالستثمار

 - بٌال/  لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 197645 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213633:  تارٌخ فى  ،  -  25

Bella   

   ــــــــــــــــــــــ  



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   23213631 تارٌخ وفى ،   149478:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ابراهٌم دمحم العزٌز عبد   - 1

 مشهر وغٌر مسجل غٌر الدخٌله توثٌك 2321 لسنه و 257 تولٌعاته على مصدق بسٌطه توصٌه شركه فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم - عنه

 شطب/محو تم   23213631 تارٌخ وفى ،   149478:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ابراهٌم دمحم العزٌز عبد   - 2

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   23213632 تارٌخ وفى ،   156619:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و سلٌمان ذكرى سلٌمان   - 3

 اسكندرٌة شركات 2321 لسنة 591 برلم مسجل وملخصه 2323/9/15 مؤرخ بسٌطة توصٌة شركة فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم عنه ومشهر

 شطب/محو تم   23213632 تارٌخ وفى ،   156619:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و سلٌمان ذكرى سلٌمان   - 4

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   23213632 تارٌخ وفى ،   175297:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه ابراهٌم دمحم فهمى شركة   - 5

 وتصفٌتها الشركه فسخ تم - عنه مشهر وغٌر مسجل وغٌر التارٌخ ثابت غٌر 2323/11/14 مؤرخ عرفى عمد بموجب  السجل

 نهائٌا

 شطب/محو تم   23213632 تارٌخ وفى ،   175297:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه ابراهٌم دمحم فهمى شركة   - 6

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل

   23213635 تارٌخ وفى ،   151114:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عزت فرٌد  للمماوالت االوسط الشرق   - 7

 الشركه فسخ تم,   بن محرم 2321 لسنه ش 1662 التارٌخ وثابت 2314/4/17 محرر فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم

 نهائٌا وتصفٌتها

 شطب/محو تم   23213613 تارٌخ وفى ،   167728:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه خلٌل حسن علً دمحم   - 8

 فسخ تم عنه ومشهر 2321 بسنه 613 برلم مسجل وملخصه 2321/4/25 مؤرخ بسٌطه توصٌه شركة فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة

 شطب/محو تم   23213613 تارٌخ وفى ،   167728:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه خلٌل حسن علً دمحم   - 9

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل

 تم   23213614 تارٌخ وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن دمحم   - 13

 ومشهر 2321 لسنه 594 برلم مسجل وملخصه 2321/1/13 محرر بسٌطه توصٌه شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم,  عنه

 وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الصاج و الحدٌد لتجارة شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن خلفاء   - 11

 برلم مسجل وملخصه 2321/1/13 محرر بسٌطه توصٌه شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   23213614 تارٌخ

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم,  عنه ومشهر 2321 لسنه 594

 تم   23213614 تارٌخ وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن دمحم   - 12

 التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الصاج و الحدٌد لتجارة شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن خلفاء   - 13

 التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   23213614 تارٌخ

 تم   23213614 تارٌخ وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن دمحم   - 14

 ومشهر 2321 لسنه 594 برلم مسجل وملخصه 2321/1/13 محرر بسٌطه توصٌه شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم,  عنه

 وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الصاج و الحدٌد لتجارة شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن خلفاء   - 15

 برلم مسجل وملخصه 2321/1/13 محرر بسٌطه توصٌه شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   23213614 تارٌخ

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم,  عنه ومشهر 2321 لسنه 594

 تم   23213614 تارٌخ وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن دمحم   - 16

 التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 وفى ،   133374:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الصاج و الحدٌد لتجارة شركاه و حسٌن السٌد عبدالرحمن خلفاء   - 17

 التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   23213614 تارٌخ

 تم   23213614 تارٌخ وفى ،   186312:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته زٌد ابو سعد صالح شركه   - 18

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفى ،   146543:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاه دمحم احمد الدٌن مجدى)  للتورٌدات هندٌه ابو   - 19

 لسنه 679 برلم مسجل وملخصه 2321/5/33 محرر لشركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   23213614

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم - عنه ومشهر2321

 تارٌخ وفى ،   146543:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاه دمحم احمد الدٌن مجدى)  للتورٌدات ٌههند ابو   - 23

 التجاره وترن الشركه فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   23213614

 تارٌخ وفى ،   146543:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاه دمحم احمد الدٌن مجدى)  للتورٌدات هندٌه ابو   - 21

 لسنه 679 برلم مسجل وملخصه 2321/5/33 محرر لشركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   23213614

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم - عنه ومشهر2321

 تارٌخ وفى ،   146543:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاه دمحم احمد الدٌن مجدى)  للتورٌدات هندٌه ابو   - 22

 التجاره وترن الشركه فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   23213614

  السجل شطب/محو تم   23213615 تارٌخ وفى ،   181323:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شركاها و جوب استرها   - 23

 وتصفٌتها الشركة فسخ تم - سبورتنج نادي توثٌك 2321/6/13 التارٌخ ثابت 2321/5/26 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب

 نهائٌا

  السجل شطب/محو تم   23213615 تارٌخ وفى ،   181323:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شركاها و جوب استرها   - 24

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   23213616 تارٌخ وفى ،   153366:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عرفه محمود  دمحم   - 25

 تم عنه مشهر وغٌر مسجل غٌر 2321 لسنة ل 687 برلم تولٌعاته على مصدق 2321/3/13 فى محرر فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ

 شطب/محو تم   23213616 تارٌخ وفى ،   153366:  رلمب لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عرفه محمود  دمحم   - 26

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل

   23213623 تارٌخ وفى ،   143138:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  داود وعصام داود اشرف/  وان كوكو حلوانى   - 27

 ومحضر 2337/12/3 تولٌعاته على ومصدق 2337/11/25 مؤرخ تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم
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,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ وفً 193236، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه دمحم المنعم عبد دمحم -  24

  جنٌه  63333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة والتصدٌر واالستٌراد االعالن للدعاٌة وشركاه حسٌن احمد -  25

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة واالعالن للدعاٌه وشرٌكه حسٌن احمد/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  26

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ

 وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة االعالن و للدعاٌة شركاه و حسٌن احمد/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  27

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ

   تارٌخ وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة والتصدٌر واالستٌراد االعالن للدعاٌة وشركاه حسٌن احمد -  28

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،

 وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة واالعالن للدعاٌه وشرٌكه حسٌن احمد/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  29

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ

 وفً 198394، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة االعالن و للدعاٌة شركاه و حسٌن احمد/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  33

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ

 123881، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الكرٌم جاد تادرس سعد/  وشركاها الكرٌم جاد تادرس المرحوم ورثه -  31

  جنٌه  48330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ وفً

 123881، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الكرٌم جاد تادرس سعد/  وشركاها الكرٌم جاد تادرس المرحوم ورثه -  32

  جنٌه  48330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ وفً

 123881، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الكرٌم جاد تادرس سعد/  وشركاها الكرٌم جاد تادرس المرحوم ورثه -  33

  جنٌه  48330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213616،   تارٌخ وفً

,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكته و كٌرلسً فرٌد -  34

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و كٌرلس اشرف - كٌرلس فرٌد ورثة -  35

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكته و كٌرلسً فرٌد -  36

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و كٌرلس اشرف - كٌرلس فرٌد ورثة -  37

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكته و كٌرلسً فرٌد -  38

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تم 23213617،   تارٌخ وفً 59897، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و كٌرلس اشرف - كٌرلس فرٌد ورثة -  39

  جنٌه  133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ وفً 155339، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه السٌد كمال تامر -  43

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وفً 155339، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  41

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ

,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ وفً 155339، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه السٌد كمال تامر -  42

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 155339، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  43

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213617،   تارٌخ

 تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 164115، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مصطفً مرسً فاروق دمحم -  44

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 164115، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مصطفً مرسً فاروق دمحم -  45

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 23213621،   تارٌخ وفً 78865، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه  النحاس اسماعٌل -  46

  جنٌه  153330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 23213621،   تارٌخ وفً 78865، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه السٌد سلٌمان دمحم -  47

  جنٌه  153330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  لمالا رأس تعدٌل تم 23213621،   تارٌخ وفً 78865، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكتهم السٌد سلٌمان دمحم -  48

  جنٌه  153330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 23213621،   تارٌخ وفً 78865، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه السٌد سلٌمان دمحم/  الى التجارى االسم تعدٌل -  49

  جنٌه  153330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 توصٌة شركاه و الخضري رزق حامد حلمً دمحم شرٌف - التصدٌر و االستٌراد و الجمركً للتخلٌص الخضري شركة -  53

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213622،   تارٌخ وفً 198361، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة

  جنٌه  533330333، مالها رأس

(  وشرٌكته شلبى محمود حسن محمود حسام)  الجمركى للتخلٌص الخضرى شركه/  لٌصبح للشركه التجارى االسم تعدٌل -  51

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213622،   تارٌخ وفً 198361، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة

  جنٌه  533330333، مالها رأس لٌصبح

 رأس تعدٌل تم 23213622،   تارٌخ وفً 198361، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الجمركى للتخلٌص الخضري شركه -  52

  جنٌه  533330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وفً 169799، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه سمٌح دمحم-والسٌاحٌه التجارٌه للخدمات العربٌه االجنحه شركه -  53

  جنٌه  153330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213622،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه البارى عبد حسن عطٌه -  54

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 عطٌه ومدحت البارى عبد حسن عطٌه وحسن البارى عبد حسن عطٌه ورأفت البارى عبد حسن عطٌه شركه/ الى عدل -  55

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة البارى عبد حسن

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه البارى عبد حسن عطٌه مدحت/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  56

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه البارى عبد حسن عطٌه -  57

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عطٌه ومدحت البارى عبد حسن عطٌه وحسن البارى عبد حسن عطٌه ورأفت البارى عبد حسن عطٌه شركه/ الى عدل -  58

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة البارى عبد حسن

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 149442، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه البارى عبد حسن عطٌه مدحت/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  59

  جنٌه  253330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،

,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه هللا حسب احمد فرج -  63

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عبدالرحمن وسعٌد احمد فرج شركة -  61

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مسلم دمحم عبدالرحمن سعٌد شركة -  62

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاها النشار ابراهٌم نادٌة شركة -  63

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة التملٌدٌة المصوغات لتشغٌل وشركاه احمد فرج احمد شركة -  64

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،

,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه هللا حسب احمد فرج -  65

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة عبدالرحمن وسعٌد احمد فرج شركة -  66

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه مسلم دمحم عبدالرحمن سعٌد شركة -  67

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها النشار ابراهٌم نادٌة شركة -  68

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 68745، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة التملٌدٌة المصوغات لتشغٌل وشركاه احمد فرج احمد شركة -  69

  جنٌه  1333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213623،

 رأس تعدٌل تم 23213623،   تارٌخ وفً 232947، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و حسٌن احمد حسٌن دمحم -  73

  جنٌه  13333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 161548، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الفولى دمحم سلٌمان دمحم طارق/  الشركه اسم تعدٌل -  71

  جنٌه  5333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213627،

 رأس ٌلتعد تم 23213627،   تارٌخ وفً 161548، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الشاعر محمود دمحم عالء -  72

  جنٌه  5333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 23213627،   تارٌخ وفً 161548، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه العزٌز عبد الرحٌم عبد دمحم -  73

  جنٌه  5333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   تارٌخ وفً 194684، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه للته بمطر رزق ولٌام مرلس/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  74

  جنٌه  433330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213627،

,  المال رأس تعدٌل تم 23213627،   تارٌخ وفً 194684، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه بمطر رزق فٌكتور -  75

  جنٌه  433330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 198614، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة فضة الدكتور صٌدلٌات - وشركاه فضة دمحم عبدالعزٌز دمحم -  76

  جنٌه  5333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213628،

   تارٌخ وفً 139134، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها وهبه احسان/  للصناعه الهندسٌه/  الشركه اسم تعدٌل -  77

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213629،

 23213629،   تارٌخ وفً 139134، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها وهبه احسان - للصناعه الهندسٌه الشركه -  78

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

   تارٌخ وفً 139134، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و زهران عالء المهندس للصناعة الهندسٌة الشركة -  79

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213629،

 رأس تعدٌل تم 23213629،   تارٌخ وفً 139134، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه زهران عالء/  مهندس -  83

  جنٌه  23333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 234353، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه منسى دمحم عبدالحمٌد دمحم مى - الصناعٌه للعدد المنسى -  81

  جنٌه  2133330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213629،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عصر دمحم دمحم عمر - والموبٌلٌا لالثاث انتٌكا/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  82

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213629،   تارٌخ وفً 233142،

  جنٌه  2333330333،

   تارٌخ وفً 233142، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  شرٌكه و عصر دمحم دمحم ابراهٌم)  االثاث و للموبٌلٌات انتٌكا -  83

  جنٌه  2333330333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23213629،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 23213631 تارٌخ وفً 233733    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه جٌد فهمى رومانى ولٌد -  1

  لسم - لبحرٌها شارع 56/  الى الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 115787    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، حسانٌن دمحم العال عبد الخالك عبد وشرٌكه الوهاب عبد حنفى دمحم -  2

 تابع برلم ولٌد 4361 برلم اودع/  الكارسته تنظٌم أ 12/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613

  دائم 115787

 وفً 115787    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الوهاب عبد حنفى دمحم/لٌصبح للشركه التجارى االسم تعدٌل -  3

 برلم ولٌد 4361 برلم اودع/  الكارسته تنظٌم أ 12/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ

  دائم 115787 تابع



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23213613 تارٌخ وفً 183817    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكه و حسٌن الرحٌم عبد الوهاب عبد الرحٌم عبد -  4

 ارض - البحرٌه الدخٌله - طالب ابى بن جعفر شارع 9/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 لسم - 7 رلم شمه علوى الثانى الدور/  لاسم دمحم مالن اتحاد - العوضى

 وفً 183817    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حسٌن عبدالرحٌم عبدالوهاب وائل/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  5

 الدخٌله - طالب ابى بن جعفر شارع 9/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213613 تارٌخ

 لسم - 7 رلم شمه علوى الثانى الدور/  لاسم دمحم مالن اتحاد - العوضى ارض - البحرٌه

  ، مساهمة شركة ،(  للسٌاحه باسكو شركه)  م3م3ش البحرٌه للمالحه العربٌه الشركه ع3م3ج بجنسٌه متمتعه مساهمه شركه -  6

 لٌكون للسٌاحه باسكو شركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213614 تارٌخ وفً 74428    برلم لٌدها سبك

 لسم - االرضى الدور - شهٌب امٌن دمحم شارع(  13)  رلم بالعمار/ 

 196541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  7

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

 سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السٌد سعٌد كرٌم - KARIM OPTICS للبصرٌات كرٌم شركة/  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  8

 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 196541    برلم لٌدها

/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك

  دائم 196541 تابع برلم ولٌد

 وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  9

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  نوانبالع للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

 وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد سعٌد كرٌم karem optics للبصرٌات كرٌم شركة -  13

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

 سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن)  االدوٌة وتوزٌع والصناعة للتجارة كومفورت مجموعة/  لٌصبح للشركة التجارى االسم تعدٌل -  11

 افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه

 منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع

  دائم 196541 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع

 196541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  12

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ ًوف

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السٌد سعٌد كرٌم - KARIM OPTICS للبصرٌات كرٌم شركة/  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  13

 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 196541    برلم لٌدها سبك

 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33

  دائم 196541 تابع برلم ولٌد/  4612



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن شركة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  14

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

 وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه السٌد سعٌد كرٌم karem optics للبصرٌات كرٌم شركة -  15

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ

 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى

  دائم 196541

 سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن)  االدوٌة وتوزٌع والصناعة للتجارة كومفورت مجموعة/  لٌصبح للشركة التجارى االسم تعدٌل -  16

 افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213616 تارٌخ وفً 196541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشركاه

 منفذ ونشاطه/  3 رلم المبنى - الخاصة مراٌف مدرسة خلف الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك 33 الكٌلو/  بالعنوان للشركة فرع

  دائم 196541 تابع برلم ولٌد/  4612 برلم اودع/  ادوٌة توزٌع

,  العنوان عدٌلت تم 23213617 تارٌخ وفً 155339    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السٌد كمال تامر -  17

 برلم ولٌد/  4664 برلم اودع/  المطافى شارع - الصرف منطمة الثانٌة ابٌس لرٌة/  كائن للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

  دائم 155339 تابع

 وفً 155339    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  18

 شارع - الصرف منطمة الثانٌة ابٌس لرٌة/  كائن للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ

  دائم 155339 تابع برلم ولٌد/  4664 برلم اودع/  المطافى

,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 155339    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السٌد كمال تامر -  19

 برلم ولٌد/  4664 برلم اودع/  المطافى شارع - الصرف منطمة الثانٌة ابٌس لرٌة/  كائن للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

  دائم 155339 تابع

 وفً 155339    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  23

 شارع - الصرف منطمة الثانٌة ابٌس لرٌة/  كائن للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ

  دائم 155339 تابع برلم ولٌد/  4664 برلم اودع/  المطافى

,  العنوان تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 192282    لمبر لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، التعلٌمٌه السالم معالى مؤسسه -  21

  للبنات كوٌنز مدرسه/  للفرع التجارٌه السمه اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 23213617 تارٌخ وفً 192282    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته الجوهرى حسن دمحم جمال -  22

  للبنات كوٌنز مدرسه/  للفرع التجارٌه السمه اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 111532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،(  أعمال لطاع مصرٌه مساهمه شركه)الحاوٌات لتداول االسكندرٌه شركة -  23

 االسكندرٌه حاوٌات محطه بعنوان الخاصه االرصفه ارلام تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً

  للشركه والداخلٌه الخارجٌه المكاتبات بنموذج 23 رصٌف الى 54/49 رصٌف من

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرٌة بالجنسٌة متمتعة مساهمة شركة تابعه الحاوٌات لتداول االسكندرٌة شركة -  24

 حاوٌات محطه بعنوان الخاصه االرصفه ارلام تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً 111532

  للشركه والداخلٌه الخارجٌه المكاتبات بنموذج 23 رصٌف الى 54/49 رصٌف من االسكندرٌه

 111532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، 1991 لسنة 233 بالمانون االعمال لمطاع تابعة مصرٌة مساهمة شركة -  25

 االسكندرٌه حاوٌات محطه بعنوان الخاصه االرصفه ارلام تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213621 تارٌخ وفً

  للشركه والداخلٌه الخارجٌه المكاتبات بنموذج 23 رصٌف الى 54/49 رصٌف من



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 23213621 تارٌخ وفً 111532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والبضائع الحاوٌات لتداول االسكندرٌة شركة -  26

 الى 54/49 رصٌف من االسكندرٌه حاوٌات محطه بعنوان الخاصه االرصفه ارلام تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  للشركه والداخلٌه الخارجٌه المكاتبات بنموذج 23 رصٌف

 تم 23213621 تارٌخ وفً 234326    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، العامة والتورٌدات للنمل وشرٌكهم وعصام دمحم -  27

 المرٌوطٌه ش 61 رلم بالعمار كائن/بالجٌزه العمه والتورٌدات للنمل سفارى لشركه فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العامه والتورٌدات السٌارات واٌجار االشخاص ونمل البضائع وشحن النمل باعمال المٌام نشاطه/  الثانى بالدور الهرم

 العنوان تعدٌل تم 23213623 تارٌخ وفً 232947    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و حسٌن احمد حسٌن دمحم -  28

/  4938 برلم اودع/  العجمى - لبلى ٌوسف ابو 1905 الكٌلو الفمى عبدالعزٌز شارع 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف, 

  دائم 232947 تابع برلم لٌدو

 

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه  مزهر دمحم  الدٌن معز -  29

 الزٌوت من الشركة منتجات تسلٌم ونشاطه/  المناطر شبٌن نوى طرٌك - المحطة للٌوب/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  والشحوم

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه  مزهر دمحم  اسامه -  33

 الزٌوت من الشركة منتجات تسلٌم ونشاطه/  المناطر شبٌن نوى طرٌك - المحطة للٌوب/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  والشحوم

 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مزهر احمد دمحم - والشحوم للزٌوت االهلٌه -  31

 تسلٌم ونشاطه/  المناطر شبٌن نوى طرٌك - المحطة للٌوب/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

  والشحوم الزٌوت من الشركة منتجات

 وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مزهر دمحم اسامة - والشحوم للزٌوت االهلٌة الشركة الى تعدل -  32

 ونشاطه/  المناطر شبٌن نوى طرٌك - المحطة للٌوب/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ

  والشحوم الزٌوت من الشركة منتجات تسلٌم

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه  مزهر دمحم  الدٌن معز -  33

 ادارى مكتب ونشاطه/  الهرم المرٌوطٌة اللبٌنى شارع من النحاس احمد شارع 6 رلم عمار/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  للشركة

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه  مزهر دمحم  اسامه -  34

 ادارى مكتب ونشاطه/  الهرم المرٌوطٌة اللبٌنى شارع من النحاس احمد شارع 6 رلم عمار/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  للشركة

 تارٌخ وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مزهر احمد دمحم - والشحوم للزٌوت االهلٌه -  35

 اللبٌنى شارع من النحاس احمد شارع 6 رلم عمار/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

  للشركة ادارى مكتب ونشاطه/  الهرم المرٌوطٌة

 وفً 131244    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مزهر دمحم اسامة - والشحوم للزٌوت االهلٌة الشركة الى تعدل -  36

 اللبٌنى شارع من النحاس احمد شارع 6 رلم عمار/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ

  للشركة ادارى مكتب ونشاطه/  الهرم المرٌوطٌة

 تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 197133    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكته و شحاته احمد دمحم احمد سامح -  37

 ولٌد 2321/6/29 فى 5393 برلم اودع/  ناصر مشروع الفخرانى مطعم شارع/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  دائم 197133 تابع برلم



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23213629 تارٌخ وفً 197133    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته محمود دمحم/  ٌصبحل الشركه اسم تعدٌل -  38

 فى 5393 برلم اودع/  ناصر مشروع الفخرانى مطعم شارع/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  دائم 197133 تابع برلم ولٌد 2321/6/29

 تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 197133    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و شحاته احمد دمحم احمد سامح -  39

 ولٌد 2321/6/29 فى 5393 برلم اودع/  ناصر مشروع الفخرانى مطعم شارع/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  دائم 197133 تابع برلم

 23213629 تارٌخ وفً 197133    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته محمود دمحم/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  43

 فى 5393 برلم اودع/  ناصر مشروع الفخرانى مطعم شارع/  كائن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  دائم 197133 تابع برلم ولٌد 2321/6/29

 تارٌخ وفً 88119    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، دمحم وٌوسف  سلٌمان  طلعت  -  التجارى  للتمدم اسكندرٌه شركه -  41

 شارع 72 بالعمار علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، ٌوسف دمحم ٌوسف شرٌكه و نٌروز سلٌمان طلعت/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  42

 علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 88119

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة شارع 72 بالعمار

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، نٌروز سلٌمان طلعت ماٌكل وشرٌكه ٌوسف دمحم ٌوسف/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  43

 علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 88119

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة شارع 72 بالعمار

 تارٌخ وفً 88119    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، دمحم وٌوسف  سلٌمان  طلعت  -  التجارى  للتمدم اسكندرٌه شركه -  44

 شارع 72 بالعمار علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، ٌوسف دمحم ٌوسف شرٌكه و نٌروز سلٌمان طلعت/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  45

 علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 88119

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة شارع 72 بالعمار

    برلم لٌدها بكس  ، تضامن شركة ، نٌروز سلٌمان طلعت ماٌكل وشرٌكه ٌوسف دمحم ٌوسف/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  46

 علوى والخامس الرابع الدور/  كائن للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 88119

 للشركة ادارى ممر ونشاطه/  الماهرة االزبكٌة لسم - الجمهورٌة شارع 72 بالعمار

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها وهبه احسان/  للصناعه الهندسٌه/  الشركه اسم تعدٌل -  47

 فى 4543 برلم المودع,  صفوت دمحم شارع 14 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

1993/7/16  

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها وهبه احسان - للصناعه الهندسٌه الشركه -  48

 فى 4543 برلم المودع,  صفوت دمحم شارع 14 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

1993/7/16  

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و زهران عالء المهندس للصناعة الهندسٌة الشركة -  49

 فى 4543 برلم المودع,  صفوت دمحم شارع 14 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

1993/7/16  



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه زهران عالء/  مهندس -  53

  1993/7/16 فى 4543 برلم المودع,  صفوت دمحم شارع 14 الكائن رعالف الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها وهبه احسان/  للصناعه الهندسٌه/  الشركه اسم تعدٌل -  51

 ترعه وشارع والحسٌن الحسن شارع ناصٌتى/  كائن فرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

 برلم ولٌد 5371 برلم اودع/  ثالث الرمل شرق لسم عارف ثالث لسم أ نمره الجنان ملمه حوض الجدٌده الملعه بناصٌه المحمودٌه

 دائم 139134 تابع

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها وهبه احسان - للصناعه الهندسٌه الشركه -  52

 ترعه وشارع والحسٌن الحسن شارع ناصٌتى/  كائن فرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

 برلم ولٌد 5371 برلم اودع/  ثالث الرمل شرق لسم عارف ثالث لسم أ نمره الجنان ملمه حوض الجدٌده الملعه بناصٌه المحمودٌه

 دائم 139134 تابع

 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و زهران عالء المهندس للصناعة الهندسٌة الشركة -  53

 ترعه وشارع والحسٌن الحسن شارع ناصٌتى/  كائن فرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213629

 برلم ولٌد 5371 برلم اودع/  ثالث الرمل شرق لسم عارف ثالث لسم أ نمره الجنان لمهم حوض الجدٌده الملعه بناصٌه المحمودٌه

 دائم 139134 تابع

,  العنوان تعدٌل تم 23213629 تارٌخ وفً 139134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه زهران عالء/  مهندس -  54

 الجدٌده الملعه بناصٌه المحمودٌه ترعه وشارع والحسٌن الحسن شارع ناصٌتى/  كائن فرع بافتتاح التأشٌر ،:   الـتأشٌر وصف

 دائم 139134 تابع برلم ولٌد 5371 برلم اودع/  ثالث الرمل شرق لسم عارف ثالث لسم أ نمره الجنان ملمه حوض

 تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 232996    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكه و حسٌن عبدالجواد دمحم محمود -  55

  لسم - الجدٌدة السكة االخضر الباب شارع 2/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 23213633 تارٌخ وفً 234285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد عبدالعظٌم دمحم -  56

 والرلاق والجالش الكنافة بٌع نشاطه/  الصٌد نادي السالم بطل شارع 16/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  234285 تابع برلم ولٌد 5174 برلم اودع/  ولطاٌف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213614 تارٌخ وفً 146456   برلم لٌدها سبك ، وشركاه مٌخائٌل العاطى عبد عصمت -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 146456   برلم لٌدها سبك ،(  وشرٌكه العاطى عبد عصمت ماٌكل) والمجوهرات للمصوغات عصمت -  2

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213614

 تارٌخ وفً 123881   برلم لٌدها سبك ، وشركاه الكرٌم جاد تادرس سعد/  وشركاها الكرٌم جاد تادرس المرحوم ورثه -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213616

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 59897   برلم لٌدها سبك ، شرٌكته و كٌرلسً فرٌد -  4

 بسٌطة توصٌة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213617 ارٌخت وفً 59897   برلم لٌدها سبك ، شركاه و كٌرلس اشرف - كٌرلس فرٌد ورثة -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213617 تارٌخ وفً 155339   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه السٌد كمال تامر -  6

 تضامن شركة

 تارٌخ وفً 155339   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  7

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213617

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 164115   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه مصطفً مرسً فاروق دمحم -  8

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 149442   برلم لٌدها سبك ، وشركاه البارى عبد حسن عطٌه -  9

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 عطٌه ومدحت البارى عبد حسن عطٌه وحسن البارى عبد حسن عطٌه ورأفت البارى عبد حسن عطٌه شركه/ الى عدل -  13

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213623 تارٌخ وفً 149442   برلم لٌدها سبك ، البارى عبد حسن

 تارٌخ وفً 149442   برلم لٌدها سبك ، وشركاه البارى عبد حسن عطٌه مدحت/  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  11

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم23213623

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعدٌل: الى 152343 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213613:  تارٌخ فى  ،  -  1

 ( الهندسٌة للصناعات كٌرومٌنا شركة)  وشركاه عبدالمسٌح بشرى/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 152343 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213613:  تارٌخ فى  ،  -  2

 ( الهندسٌة للصناعات كٌرومٌنا شركة)  وشركاه عبدالمسٌح بشرى/  لٌصبح

 الشركه اسم تعدٌل: الى 183817 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213613:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشرٌكه حسٌن عبدالرحٌم عبدالوهاب وائل/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 115513 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213615:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكٌه السٌد زغلول محمود/  الى



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارى االسم تعدٌل: الى 115513 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213615:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشرٌكٌه السٌد زغلول محمود/  الى

 التجاري االسم تعدٌل: الى 141361 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213615:  تارٌخ فى  ،  -  6

 شركاه و دمحم شعبان دمحم - العماري لالستثمار االمل شركة/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 196541 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213616:  تارٌخ فى  ،  -  7

 ( وشركاه سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن)  االدوٌة وتوزٌع والصناعة للتجارة كومفورت مجموعة/  لٌصبح للشركة

 التجارى االسم تعدٌل: الى 196541 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213616:  تارٌخ فى  ،  -  8

 ( وشركاه سالمه ٌاسٌن ابراهٌم حسٌن)  االدوٌة وتوزٌع والصناعة للتجارة كومفورت مجموعة/  لٌصبح للشركة

 التجارٌه السمه اضافه: الى 192282 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213617:  تارٌخ فى  ،  -  9

 للبنات كوٌنز مدرسه/  للفرع

 التجارى االسم تعدٌل: الى 155339 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213617:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 155339 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213617:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكه مرزوق حسن السٌد كمال تامر/  لٌصبح

 االسم تعدٌل: الى 232292 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213623:  تارٌخ فى  ،  -  12

 لبٌصى احمد لبٌصى هدى/  عنهم لبٌصى احمد لبٌصى ورثة/  لٌصبح التجارى

 التجارى االسم تعدٌل: الى 78865 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213621:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشركاه السٌد سلٌمان دمحم/  الى

 االسم تعدٌل: الى 198361 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213622:  تارٌخ فى  ،  -  14

 ( وشرٌكته شلبى محمود حسن محمود حسام)  الجمركى للتخلٌص الخضرى شركه/  لٌصبح للشركه التجارى

 الشركه اسم تعدٌل: الى 149442 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213623:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشركاه البارى عبد حسن عطٌه مدحت/  لٌصبح

 الشركه اسم تعدٌل: الى 149442 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213623:  تارٌخ فى  ،  -  16

 وشركاه البارى عبد حسن عطٌه مدحت/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 194684 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  نتضام شركة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  17

 وشركاه للته بمطر رزق ولٌام مرلس/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  18

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  19

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  23

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  21

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح



 ية التجارة الداخليةجهاز تنم
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  22

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 157944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  اهمةمس شركة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  23

 العمومٌة والتورٌدات والمشروبات لالغذٌة الٌكس ترٌو/  لٌصبح

/  الشركه اسم تعدٌل: الى 161548 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213627:  تارٌخ فى  ،  -  24

 وشركاه الفولى دمحم سلٌمان دمحم طارق

 الشركه اسم تعدٌل: الى 197133 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213629:  تارٌخ فى  ،  -  25

 وشرٌكته محمود دمحم/  لٌصبح

 الشركه اسم تعدٌل: الى 197133 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213629:  تارٌخ فى  ،  -  26

 وشرٌكته محمود دمحم/  لٌصبح

 الشركه اسم تعدٌل: الى 233142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  23213629:  تارٌخ فى  ،  -  27

 وشركاه عصر دمحم دمحم عمر - والموبٌلٌا لالثاث انتٌكا/  لٌصبح

/  الشركه اسم تعدٌل: الى 139134 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  23213629:  تارٌخ فى  ،  -  28

 وشركاها وهبه احسان/  للصناعه الهندسٌه

 

 

 

 

 


