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   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210601 ، تارٌخ وفً  1332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً احمد البٌومً علً -  1

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210602 ، تارٌخ وفً  9935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عطا زخاري حلمً فٌفً -  2

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210602 ، تارٌخ وفً  23 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد الخالك عبد -  3

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210608 ، تارٌخ وفً  9943 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان فاٌز صموٌل جٌهان -  4

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210610 ، تارٌخ وفً  9307 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حجازي عبدالاله خلف اسامه -  5

  جنٌه  1000000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210613 ، تارٌخ وفً  7153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا بشرى رمزى شرٌن -  6

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210613 ، تارٌخ وفً  8040 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل دمحم حسنى هناء -  7

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210614 ، تارٌخ وفً  8108 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا شهٌد شهدى رؤوف -  8

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210614 ، تارٌخ وفً  8108 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا شهٌد شهدى رؤوف -  9

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210614 ، تارٌخ وفً  6476 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد أحمد متولى نصره -  10

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210622 ، تارٌخ وفً  8071 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حلٌم عجٌب عبدالنور ماٌكل -  11

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210622 ، تارٌخ وفً  3184 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مالكه عطاهلل زكً عطاهللا -  12

  جنٌه  210000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210623 ، تارٌخ وفً  9364 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌسى برسوم شعراوى ناصر -  13

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  20210623 ، تارٌخ وفً  7573 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رشوان محمود عبدالناصر نرجس -  14

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210624 ، تارٌخ وفً  7983 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سباق السٌد صالح بهاءالدٌن -  15

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210627 ، تارٌخ وفً  578 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فراج دمحم بشٌر عطٌات -  16

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210628 ، تارٌخ وفً  9833 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عارف محفوظ خلٌفه احمد -  17

  جنٌه  100000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210628 ، تارٌخ وفً  3368 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف عبدالرحمن دمحم مؤمن -  18

  جنٌه  500000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  20210630 ، تارٌخ وفً  9463 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال محمود هاشم مصطفً -  19

  جنٌه  750000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  20210630 ، تارٌخ وفً  5817 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الساٌح ٌوحنا اٌوب حنان -  20

  جنٌه  50000000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210601 تارٌخ وفً 6721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد احمد دمحم سحر -  1

 بربري احمد دمحم صابر/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع رفعت الدكتور صٌدلٌه بجوار/  بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210601 تارٌخ وفً 10092    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن احمد سحر -  2

  دمحم امٌن احمد ملن برهام عزبه موسى نجع مدخل بجوار

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210601 تارٌخ وفً 10090    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً احمد فاٌزه -  3

 دمحم دمحم مصطفً احمد/ بملن خلف باوالد- العطار نجع بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210601 تارٌخ وفً 10091    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد محروس ٌاسر -  4

  سلٌمان احمد محروس عامر/  ملن شرق بمزاته الصحٌه الوحده بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210602 تارٌخ وفً 23    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد الخالك عبد -  5

 الصافى احمد الضبع عمار/  ملن شرق مزاته السوق شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 20210606 تارٌخ وفً 10093    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد السٌد جاد بطرس مٌنا -  6

 جاد بطرس ملن االطاوله بعرب اخمٌم سوهاج شارع من متفرع شعٌب حسٌن شارع النسون صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 عبدالمالن السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10095    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسٌد جادهللا محمود عادل -  7

  عبدالسٌد هللا جاد محمود/ بملن رضوان عزبه- حلون نجع- الٌونٌسٌف مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10099    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بعٌد  عبدالسٌد مورٌس فكرٌه -  8

 جرجس بخٌت شحات/  بملن شرق مازن نجوع- مارجرجس كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10101    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار عبدالناصر راندا -  9

 احمد دمحم السٌد فراج/ بملن بحري سالم باوالد- الممنٌه- العتٌك مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 6528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع لدٌس عفت سامح -  10

  سلاير المط عزٌز شحات/ ملن الكشح االعدادٌه المدرسه بجوار ،

:   تأشٌرالـ وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 6528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع لدٌس عفت سامح -  11

 مجلع مرلص جرجس كارتر/  ملن الكشح - الكشح شرطة نمطة امام ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10096    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجاٌبً بادٌر ابوالٌمن صبرٌن -  12

 عبدالمسٌح مشوادي شنوده/ بملن بالنصٌرات  النصٌرات كوبري بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10097    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حفنً فخري عبدالظاهر كحول -  13

  عبدالظاهر كحول ولٌد/ بملن ناصر شارع- رضوان عبدالحمٌد مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10104    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبادي خلف نعمه -  14

 احمد دمحم ابوالخٌر كرم/ بملن/ - بالكوله- البراهمه نجع- شعٌب دمحم ماركت سوبر بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10100    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل عابدٌن عمر -  15

  ابراهٌم دمحم اسماعٌل عابدٌن/ بملن شرق بمزاته- الصحٌه الوحده بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10102    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم عبدالوحٌد مشٌره -  16

 السٌد دمحم اسماعٌل/ بملن بالعمارٌه- ابوخروف نجع- الخطاب بن عمر مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10103    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم عبدالوحٌد والء -  17

 ابوالوفاء احمد علً/ بملن بالعمارٌه- جابر سٌدي مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 6528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع لدٌس عفت سامح -  18

  مجلع مرلص جرجس كارتر ملن بالكشح الكشح شرطه نمطه امام ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10098    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم حاتم تسبٌح -  19

 رضوان ابوزٌد احمد حمام/ بملن لبلً سالم باوالد- رفاعً نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210607 تارٌخ وفً 10094    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحمٌن السٌد عبدالحمٌد دمحم -  20

  علً السٌد نجاه/ بملن بالخٌام- المدارس مجمع بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210608 تارٌخ وفً 6528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع لدٌس عفت سامح -  21

  نهائٌا عنه االستغناء تم) مجلع مرلص جرجس كارتر/  ملن الكشح - الكشح شرطة نمطة امام ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210609 تارٌخ وفً 10105    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على العال عبد على مؤمن -  22

  العال عبد على احمد ملن االعدادٌه الكرامه مدرسه شارع ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210610 تارٌخ وفً 4726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممار ونى ولٌم منٌر -  23

  ممار ونى ولٌم/ ملن بساللته البرٌد مكتب بجوار الحرٌه شارع24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 20210610 تارٌخ وفً 10106    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد هاشم صالح مصطفى -  24

  الغنى عبد لاسم ٌوسف صباح/  ملن الخلوه مسجد بجوار الخلوه مساكن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210613 تارٌخ وفً 10107    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن دمحم عالء حسٌن -  25

 عبدالمنعم حمدون مؤمن/ بملن  خلف باوالد- الممابر بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 20210613 تارٌخ وفً 10108    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم نصرالدٌن خالد -  26

 محمود عبدالسالم نصرالدٌن/ بملن بحري سالم باوالد- عابد ال نزلم بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210614 تارٌخ وفً 10109    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن احمد ٌسرى -  27

  احمد حسٌن احمد محمود/  ملن بسفالق الرئٌسى بالشارع لطفى عمر صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210615 تارٌخ وفً 10113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوي دمحم علً حمدي -  28

 الراوي دمحم علً عبدالحك/ بملن بالنصٌرات النصٌرات جزٌره مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210615 تارٌخ وفً 10114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد علً هشام -  29

 الشرٌف حسن احمد احمد السٌد/ بملن لبلً ٌحًٌ باوالد- الحسٌنً نجع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210615 تارٌخ وفً 10111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ٌوسف دمحم سناء -  30

 سلٌمان احمد عبدالباسط سلٌمان/ بملن لبلً ٌحًٌ باوالد الشناهره نجع- الرحمن عباد مسجد بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210615 تارٌخ وفً 10110    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد علً عبدالحمٌد عالء -  31

 علً السٌد علً السٌد/  بملن لبلً بالبالبٌش الموصه- الرحمن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 20210615 تارٌخ وفً 10112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع حمدان الطاهر الحنان ام -  32

 عبدالرحٌم احمد عبدالمبدي دمحم/ بملن بحري سالم باوالد الممنٌه- مسجدالهادي بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210617 تارٌخ وفً 10116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خٌبر دمحم عٌد -  33

 دمحم خٌبر كمال نادٌه/  بملن بدارالسالم البحرٌه العطٌات عرب- االبتدائٌه المدرسه بجوار

,  العنوان تعدٌل تم 20210617 تارٌخ وفً 10115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً موافً دمحم الدٌن صالح شٌماء -  34

 علً احمد عبدالصابور احمد/  بملن بحري  سالم باوالد- الزرله نجع- الطوابٌه مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210617 تارٌخ وفً 10117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سعد بركات -  35

 دمحم سعد بركات عبدالبالً/ بملن بحري سالم باوالد- برمانه- الرحمن مسجد بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210620 تارٌخ وفً 10118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان علً مصطفً منال -  36

 رشوان علً النصر سٌف رفعت/ بملن الزرازره- السالم مسجد لبلً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210620 تارٌخ وفً 10119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنوده مٌخائٌل فكري عوض -  37

 مٌخائٌل فكري عوض ابانوب/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع- رفعت/ د صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210620 تارٌخ وفً 10120    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي شاكر جالل رامً -  38

  بشاي شاكر جالل جرجس/ بملن بالكشح الكشح شرطه نمطه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد هاشم احمد -  39

 احمد حسن احمد محمود/ بملن البحرٌه النصٌرات جزٌره -محمود احمد نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس رزق رومانً شنوده -  40

 الالدٌوس العبد زهوي العبد/ بملن بالكشح بشٌت صلٌبه جسر شارع- الكره ملعب امام ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم رفعت اعتماد -  41

  خلٌفه المط عوض عطاي/ بملن بحري بالبالبٌش احمد هٌثم الشهٌد جامع بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فرغل حسن كوثر -  42

 دمحم عوض فهٌم رشدي/ بملن بنمنك االبتدائٌه نمنك مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك زٌد ابو هللا خلف السٌد -  43

 السٌد توفٌك ابوزٌد هللا خلف/ بملن بحري بالبالبٌش المصلحه نجع- المونسٌف مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 10125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالهادي دمحم محمود -  44

 رمضان سعٌد دمحم/ بملن بالنغامٌش-  الشادر بجوار المبلً النغامٌش مدخل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210622 تارٌخ وفً 6476    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد أحمد متولى نصره -  45

 عمر دمحم عمر محمود ملن السالمونى - جمال/ د صٌدلٌه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210624 تارٌخ وفً 8054    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى هاشم عصام -  46

  همام المجٌد عبد فتحى حمدان/ ملن الدٌابات- مخلوف نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210627 تارٌخ وفً 10129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمود رضٌه -  47

 احمد السٌد محمود/ بملن لبلً ٌحًٌ باوالد=  الغرلان= الرحمن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210627 تارٌخ وفً 10128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً ٌحً حزٌن -  48

 عثمان عبدالرحمن علً ابوزٌد/ بملن لبلً ٌحًٌ باوالد- خالد بنً- الرحمن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210627 تارٌخ وفً 8658    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عثمان حمدي عماد -  49

  هللا رزق مرعى شعبان/  ملن خلف اوالد عوام بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210627 تارٌخ وفً 578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج دمحم بشٌر عطٌات -  50

  حسن دمحم ابراهٌم/  بملن مٌشالنغا مستشفى بجوار النغامٌش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210627 تارٌخ وفً 10127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نزهً بشاي رومانً راندا -  51

  حلمً شولً جابر/ بملن لبلً ٌحًٌ باوالد- المصلحه- الكنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210628 تارٌخ وفً 10130    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشمش شكري فكتور كٌرلس -  52

 مشمش شكري فكتور/ بملن بالكشح الطابونه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210629 تارٌخ وفً 10131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد حامد هانى -  53

  هللا عبد حامد حماده/ ملن الثوره شارع من متفرع المشنب على شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 20210629 تارٌخ وفً 9820    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مهران رمضان صباح -  54

 مفتاح دمحم على جابر خالد/  ملن بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10100   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل عابدٌن عمر -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210610 تارٌخ وفً 10106   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد هاشم صالح مصطفى -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد هاشم احمد -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210620 تارٌخ وفً 10118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان علً مصطفً منال -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210620 تارٌخ وفً 10119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنوده مٌخائٌل فكري عوض -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10098   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم حاتم تسبٌح -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210613 تارٌخ وفً 10107   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن دمحم عالء حسٌن -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210629 تارٌخ وفً 10131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد حامد هانى -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10094   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحمٌن السٌد عبدالحمٌد دمحم -  9

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210615 تارٌخ وفً 10111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ٌوسف دمحم سناء -  10

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210627 تارٌخ وفً 10127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نزهً بشاي رومانً راندا -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210615 تارٌخ وفً 10113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوي دمحم علً حمدي -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210628 تارٌخ وفً 10130   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشمش شكري فكتور كٌرلس -  13

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210601 تارٌخ وفً 10092   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن احمد سحر -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210614 تارٌخ وفً 10109   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن احمد ٌسرى -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم رفعت اعتماد -  16

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10096   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجاٌبً بادٌر ابوالٌمن صبرٌن -  17

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210609 تارٌخ وفً 10105   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على العال عبد على مؤمن -  18

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210627 تارٌخ وفً 10129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمود رضٌه -  19

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210606 تارٌخ وفً 10093   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد السٌد جاد بطرس مٌنا -  20

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10095   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسٌد جادهللا محمود عادل -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210617 تارٌخ وفً 10117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سعد بركات -  22

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10102   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم عبدالوحٌد مشٌره -  23

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10103   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم عبدالوحٌد والء -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210620 تارٌخ وفً 10120   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي شاكر جالل رامً -  25

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210601 تارٌخ وفً 10091   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد محروس ٌاسر -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210615 تارٌخ وفً 10110   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد علً عبدالحمٌد عالء -  27

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210615 تارٌخ وفً 10112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع حمدان الطاهر الحنان ام -  28

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس رزق رومانً شنوده -  29

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10099   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بعٌد  عبدالسٌد مورٌس فكرٌه -  30

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10101   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار عبدالناصر راندا -  31

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210613 تارٌخ وفً 10108   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم نصرالدٌن خالد -  32

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210617 تارٌخ وفً 10115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً موافً دمحم الدٌن صالح شٌماء -  33

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10124   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فرغل حسن كوثر -  34

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210627 تارٌخ وفً 10128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً ٌحً حزٌن -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210615 تارٌخ وفً 10114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد علً هشام -  36

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210617 تارٌخ وفً 10116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خٌبر دمحم عٌد -  37

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك زٌد ابو هللا خلف السٌد -  38

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210622 تارٌخ وفً 10125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالهادي دمحم محمود -  39

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210601 تارٌخ وفً 10090   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً احمد فاٌزه -  40

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10097   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حفنً فخري عبدالظاهر كحول -  41

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم20210607 تارٌخ وفً 10104   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان عبادي خلف نعمه -  42

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   والتوزٌع للتجاره موتورز الشٌمى: الى 9884 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم20210622:  تارٌخ فى  ،  -  1

   السٌارات لتجاره الندى معرض: الى 1407 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم20210623:  تارٌخ فى  ،  -  2

 االفرٌمً/ بجعله التجارٌه السمه تعدٌل: الى 3898 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم20210627:  تارٌخ فى  ،  -  3

   التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 صدٌك رافت احمد شركه: الى 972 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  20210622:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكٌه عوض دمحم

 صدٌك رافت احمد شركه: الى 972 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  20210622:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكٌه عوض دمحم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   
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