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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م م ذ ش االراضً واستصالح الزراعٌه للتنمٌٌه الوادي كنوز -  1

 فٌما ع م ج فً لها فروع فتح زوٌجو الفرافره النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 9613 برلم 21211611

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا

 بجهة ،  عن ، 9614 برلم 21211613 فى ،لٌدت 3151110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه حسٌن سٌد حنفى سٌد -  2

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/الصناعى النشاط ممارسة ومولع موط: 

 مسبما الهٌئة

 NILE ACADEMY FOR FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE واالدارٌة المالٌة للعلوم النٌل أكادٌمٌة شركة -  3

SCIENCE بجهة ،  عن ، 9631 برلم 21211629 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   واحد شخص م.م.ذ.ش  :

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع-المنفذ امام- الحسن برج- الثامن الدور

 مسبما الهٌئة موافمة

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش االراضى واستصالح الزراعى لالستثمار الرضا شركة -  4

 - الهاللى شارع 1 الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9617 برلم 21211614

  عن ، 9623 برلم 21211621 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌة حموده الرحمن عبد بدر فؤاد -  5

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع بالط:  بجهة ،

  عن ، 9614 برلم 21211613 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م م ذ ش والبناء للتشٌٌد الدٌار اعمار -  6

 مهمنط عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع النمراشً فهمً محمود ش علوي االول الدور طٌبه برج الرئٌسً المركز:  بجهة ،

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه

 ، 9617 برلم 21211618 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتها شلبى صالح عبدالمطلب سهام -  7

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع - فلاير شركة - عبدالعزٌز بن عمر ش 7:  بجهة ،  عن

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

  عن ، 9618 برلم 21211615 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌها شحاته ضٌف احمد ٌاسمٌن -  8

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع الغرٌب لرٌه امام الشرلً الصحراوي طرٌك ئٌسً الر المركز:  بجهة ،

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً

 بجهة ،  عن ، 9611 برلم 21211611 فى ،لٌدت 41111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه دمحم حسن مصطفى -  9

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط مارسة مولع-للته شركة-كٌلوباترا ش امتداد12 الرئٌسى المركز: 

 ، 9624 برلم 21211621 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه ضرار دمحم ضرار احمد شركة -  11

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع-موط-الجناٌن حى:  بجهة ،  عن

 مسبما الهٌئه
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم 21211623 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته عبدالرسول السمٌع عبد سٌد الدٌن بهاء -  11

 فً االنشطه بالً ممارسه ومولع المشتل ابراج 3 رلم محل الثالث النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 9625

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج

 ، 9632 برلم 21211631 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش للمماوالت اسٌوط شمال شركة -  12

 - الناصرٌة الٌوسٌفٌه شارع ارضى دور شمه الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن

  عن ، 9611 برلم 21211611 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه احمد دمحم هاشم عصام شركة -  13

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع الداخله الواحات- المصر:  بجهة ،

 مسبما الهٌئة

 Al Hamed Engineering For Real State And المتكامله والمماوالت العمارى لالستثمار الهندسٌة الحامد -  14

Contacting منزل:  بجهة ،  عن ، 9619 برلم 21211615 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش 

 المناطك احدى/ الصناعى النشاط ممارسة ومولع - المالح ترعة ش من الفردوس مسجد ش( 5) رلم حارة- االرضى الدور( 3) رلم

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة

 برلم 21211628 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌة جودة هللا عبد فوزى مصطفى عمرو -  15

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/النشاط ممارسة ومولع - صبٌح اللواء:  بجهة ،  عن ، 9629

 مسبما الهٌئة موافمة

 فى ،لٌدت 811110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م م ذ ش االراضً واستصالح الزراعٌه للتنمٌه الوادي رحٌك -  16

 عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز وٌكون الفرافره الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 9612 برلم 21211611

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش Upper Egypt courier service للشحن سٌرفس كورٌٌر اٌجٌبت أبر -  17

 ممارسة ومولع المعلمٌن- العنانى تمسٌم -زغلول سعد ش 1:  بجهة ،  عن ، 9619 برلم 21211619 فى ،لٌدت 1511110111

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط

 برلم 21211629 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت العمارى لالستثمار سٌدكو -  18

 عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع-مطٌر عرب-النور مسجد بجوار الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9631

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 ،  عن ، 9611 برلم 21211611 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه احمد هللا جاد احمد دمحم -  19

 عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع الكنٌسه بجوار عبدالناصر جمال ش الرئٌسً المركز:  بجهة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

 الجمهورٌه شارع:  بجهة ،  عن ، 9628 برلم 21211628 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   تمكنى -  21

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع

 ، 9622 برلم 21211617 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌها ناصف عبدالعظٌم بدر مدٌحه -  21

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة بهش منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع - بالط:  بجهة ،  عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   35161:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على ابراهٌم دمحم ابراهٌم لصاحبها والتجاره للتنمٌه رفا   - 1

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211619

   21211619 تارٌخ وفى ،   8519:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على ابراهٌم دمحم ابراهٌم لصاحبها سٌنا ابن مستشفى   - 2

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم

   21211619 تارٌخ وفى ،   1158:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على ابراهٌم دمحم ابراهٌم لصاحبها والتجاره للتنمٌه رفا   - 3

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تمم  السجل شطب/محو تم

   21211619 تارٌخ وفى ،   7883:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم رفاعى احمد ابراهٌم لصاحبها المعدنٌة للمٌاه ٌنابٌع   - 4

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 تم   21211619 تارٌخ وفى ،   6171:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لطب فرغلى سعٌد احمد لصاحبها للبرمجٌات مٌجا   - 5

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان عمادالدٌن لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌٌد فٌوتشر اٌجٌبت   - 6

 2121/6/11 فى الهٌئة خطاب على بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211611 تارٌخ وفى ،   9597

 وفى ،   9154:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد توفٌك احمد عمر لصاحبها الصحراوٌه االراضً  الستصالح اعمار   - 7

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211614 تارٌخ

   7713:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف عواد عبدالمنعم سهام لصاحبتها المستعملة الزٌوت لترشٌح الوطنٌة مصنع   - 8

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   21211614 تارٌخ وفى ،

 وفى ،   7221:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  باخوم بنٌامٌن فاٌز ماهر لصاحبها الغذائٌة المواد وتعبئة لتصنٌع االٌمان   - 9

 للوفاه المنشاه لٌد الغااء تم  السجل شطب/محو تم   21211623 تارٌخ

 وفى ،   5359:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الحافظ عبد دمحم احمد لصاحبها والتجارة العمارى لالستثمار سٌلٌكت   - 11

 الهٌئه خطاب علً بناء المٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   5495:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غنٌمة ثابت شولى مجدى احمد لصاحبها لالتصاالت كٌر تى أى   - 11

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   21211628

 ،   5495:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ثابت شولً مجدي احمد لصاحبها  net plus etislat  لالتصاالت بلس نت   - 12

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى

 تارٌخ وفى ،   4631:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.  طه النعٌم عبد طلعت مجدى لصاحبها كرٌتالال العمال الخٌر   - 13

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   21211628

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، تارٌخ وفً  4151 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على توفٌك الراضى عبد غاده لصاحبتها المعدنى اللوف لتصنٌع الراضى -  1

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211611

 ، تارٌخ وفً  8865 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج عبدالحمٌد عبدالسمٌع حالوه لصاحبها االسمنتى للطوب الهدى -  2

  جنٌه  9111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211616

 وفً  7576 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صادق جٌد سمٌر جٌد لصاحبها الخشبٌه والصناعات المنزلى لالثاث المهندس مصنع -  3

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ

 تم  21211619 ، تارٌخ وفً  8322 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد على عبدهللا على لصاحبها الغذائٌه للصناعات الوادى -  4

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  لمالا رأس تعدٌل

 تم  21211619 ، تارٌخ وفً  8211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم حسن سٌد لصاحبها الغذائٌه المواد لتعبئة النور -  5

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم  21211619 ، تارٌخ وفً  8211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم حسن سٌد لصاحبها الطعام زٌت لتعبئه الزٌانً -  6

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

  21211615 ، تارٌخ وفً  8471 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العارف عبدالمجٌد عبدالحكٌم امل لصاحبها لاللطان الحكمه -  7

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 وفً  4454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها العمومٌه والتورٌدات العماري لالستثمار البرج -  8

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ

 وفً  4454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.  ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها الصحٌة واالدوات العماري لالستثمار المهندس -  9

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ

  4454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.  ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد العماري لالستثمار المهندس -  11

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حسٌن عبدالعلٌم على لصاحبها الغذائٌه المواد وتعبئة لتصنٌع النٌل بجعله المنشاه اسم ٌعدل -  11

  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  2527

  جنٌه

 وفً  2527 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حسٌن عبدالعلٌم علً لصاحبها العمومٌه والمماوالت العماري لالستثمار النٌل -  12

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ

 ، تارٌخ وفً  2527 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حسٌن العلٌم عبد على لصاحبها الغذائٌة المواد وتعبئة لتصنٌع النٌل -  13

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211622

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   دمحم حسٌن عبدالعلٌم على) لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد الغذائٌه المواد وتعبئه لتصنٌع النٌل -  14

  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  2527

  جنٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 4151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على توفٌك الراضى عبد غاده لصاحبتها المعدنى اللوف لتصنٌع الراضى -  1

 الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 تارٌخ وفً 4151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على توفٌك الراضى عبد غاده لصاحبتها المعدنى اللوف لتصنٌع الراضى -  2

 المنطمه-11رلم بلون66رلم لطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 الفرع ٌلغى وبذلن-بالبغدادى الصناعٌه

 تارٌخ وفً 4151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على توفٌك الراضى عبد غاده لصاحبتها المعدنى اللوف لتصنٌع الراضى -  3

 الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 تارٌخ وفً 9612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن فوزى عرفه لصاحبها والتبرٌد للتجمٌد المصرٌه الثالجه -  4

 المنطمه-71رلم االرض لطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211612

 -الجدٌده اسٌوط مدٌنة-االولى الصناعٌه

 وفً 9613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوف ابراهٌم محمود لصاحبها العامه والمماوالت العماري لالستثمار زاد -  5

 عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع الثوره ش 73 الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

 تم 21211616 تارٌخ وفً 9615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي سٌد دمحم عبدالمادر لصاحبها لالعالف جرو فاستر -  6

 عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع البٌسري الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان عبداللطٌف الدٌن فخر لصاحبها فوم وتاٌل واالرصفة للبالط العمران  مصنع -  7

 االرض لطعة  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 6655

  - بالداخله الصناعٌه بالمنطمه الكٌماوى المطاع - صغٌره صناعات( ج)خلٌه118،117،116،91،91،89رلم

 تارٌخ وفً 6867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن جبالً رشاد احمد لصاحبها للمسامٌر الهدي مصنع -  8

 المعدنى المطاع - ج خلٌة( د- 1 نصف) المطعة/ النشاط ممارسة ومولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619

  بالداخلة الصناعٌة بالمنطمة

 تارٌخ وفً 9611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى على العزٌز عبد دمحم ٌوسف الدٌن عالء لصاحبها البتول مستشفى -  9

 فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع- سوهاج البدارى طرٌك 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 21211613 تارٌخ وفً 8657    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على فرغلى عبدالناصر لصاحبها برنت ادهم مصنع -  11

( 175-174-173-165-164-163) ارلام الوحدات النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 -الصناعً المجمع( أ) نموذج 11 عنبر

 تارٌخ وفً 9616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد الصابر عبد مصطفى لصاحبها البرى للنمل الدهب ابو -  11

 منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع العوامر عرب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 مسبما ٌئةاله موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان الدٌن عماد لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌد فٌوتشر اٌجٌبت -  12

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-السادات-المهندسٌن ابراج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 9621

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان الدٌن عماد لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌد فٌوتشر اٌجٌبت -  13

 مٌدان عبدالعزٌز بن عمر شارع 1 بناحٌة نشاط له كان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 9621

 2121/5/31افتتح(الخ..وكهرباء صحى وصرف وشرب مٌاه من االساسٌه البنٌة وتشغٌل الامة  1) الحسن برج المنفذ

  9597برلم ممٌد وكان 2121/6/11واغلك



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها العمومٌه والتورٌدات العماري لالستثمار البرج -  14

 د 37الملن رلم الدور2شمه النشاط ممارسه ومولع المركزالرئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً

 عدا فٌما ع م ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع سابما الهاللً حالٌا سالم صالح ش تنظٌم

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

 4454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها الصحٌة واالدوات العماري لالستثمار المهندس -  15

 د 37الملن رلم الدور2شمه النشاط ممارسه ومولع المركزالرئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً

 عدا فٌما ع م ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع سابما الهاللً حالٌا سالم صالح ش تنظٌم

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

 4454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. ابراهٌم طلعت دمحم احمد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد العماري لالستثمار المهندس -  16

 د 37الملن رلم الدور2شمه النشاط ممارسه ومولع المركزالرئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً

 عدا فٌما ع م ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع سابما الهاللً حالٌا سالم صالح ش تنظٌم

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه

 وفً 5914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل جعفر جمال دمحم لصاحبها المتطورة التكنولوجٌة للدراسات الدولٌة افاق -  17

  لبنان ش النشاط لممارسه الثالث المولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ

 وفً 5914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل جعفر جمال دمحم لصاحبها المتطورة التكنولوجٌة للدراسات الدولٌة افاق -  18

   - لبنان شارع - النشاط لممارسة الثالث المولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ

 وفً 6564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع المسٌح عبد ثروت مٌنا لصاحبها الكهربائٌة الكابالت لتصنٌع الحٌاة مصنع -  19

 الهندسٌة الصناات لطاع 82 رلم الصناعىالوحده النشاط ممارسة ومولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ

 الجمهورٌة انحاء جمٌع الثانى ممارسةالنشاط جرجاومولع الصغٌرةالمنطمةالصناعٌةغرب الصناعات وااللكترونٌةمجمع

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه فٌماعدامنطمة

 تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 6618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالسمٌع دمحم لصاحبها بالست السما -  21

 صناعات- ج خلٌة( 111و111و97و96) رلم ارض لطعة/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصناعٌة المنطمة- صغٌرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم21211616 تارٌخ وفً 9615   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي سٌد دمحم عبدالمادر لصاحبها لالعالف جرو فاستر -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 9616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد الصابر عبد مصطفى لصاحبها البرى للنمل الدهب ابو -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان الدٌن عماد لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌد فٌوتشر اٌجٌبت -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 9621

 تارٌخ وفً 5914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل جعفر جمال دمحم لصاحبها المتطورة التكنولوجٌة للدراسات الدولٌة افاق -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627

 تارٌخ وفً 9612   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن فوزى عرفه لصاحبها والتبرٌد للتجمٌد المصرٌه الثالجه -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612

 وفً 9613   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوف ابراهٌم محمود لصاحبها العامه والمماوالت العماري لالستثمار زاد -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ

 تارٌخ وفً 9611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى على العزٌز عبد دمحم ٌوسف الدٌن عالء لصاحبها البتول مستشفى -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سفن ستار/  بجعله المنشأه اسم ٌعدل: الى 8838 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211612:  تارٌخ فى  ،  -  1

 .   حسن عبدالمنعم حسن دمحم لصاحبها star 7 والتورٌدات العامه والمماوالت لالستثمار

 شحاته احمد سٌد لصاحبها المدٌنه مطبعه: الى 9353 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211613:  تارٌخ فى  ،  -  2

   احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211617 تارٌخ وفى ،   8374:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش) الغذائٌة للمواد السعود ابو   - 1

 لد2121/6/2فى الهٌئة من والمعتمده م2121/5/27بتارٌخ الغٌرالعادٌه العامه الجمعٌه اجتماع محضر بناءعلى  السجل شطب/محو

 التصفٌة مدة تكون ان على التصفٌه بأعمال امللمٌ للشركة مصفى محموداسماعٌل هند/السٌدة وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع تم

 فى

 تم   21211615 تارٌخ وفى ،   7898:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه الحافظ عبد مصطفى بدرى شركة   - 2

 على التصفٌه باعمال للمٌام للشركه مصفٌا هبدالهادى صالح محمود/  السٌد وتعٌٌن التصفٌه تحت الشركه وضع  السجل شطب/محو

 التجارى بالسجل التاشٌر تارٌخ من تبدا عام خالل فى التصفٌه مدة تكون ان

 تم  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   5161:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش تورز سٌلٌنج   - 3

 سجل 2121/6/6 فى 25194 برلم المودع التأشٌر على بناء بورسعٌد الى الماهرة من الرئٌسى المركز عنوان لتعدٌل الفرع الغاء

 الماهرة استثمار تجارى

 شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   8534:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حٌدر علً فرغلً عصام   - 4

 على فرغلى عصام/ السٌد التصفٌةوتعٌٌن الشركةتحت وضع تم لد2121/6/23 فى الهٌئة خطاب على بناء  السجل

 السجل التأشٌرفى تارٌخ تبدأمن مٌالدٌه سنه خالل مدةالتصفٌةفى تكون ان التصفٌةعلى بأعمال حٌدرمصفٌالانونٌاللشركةللمٌام

 التجارى

 شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   8534:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حٌدر علً فرغلً عصام   - 5

 مصفٌا حٌدر على فرغلى عصام/ السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع تم لد 2121/6/23 فى الهٌئة خطاب على بناء  السجل

 التجارى السجل فى التأشٌر تارٌخ من تبدأ مٌالدٌه سنه خالل فى التصفٌة مدة تكون ان على التصفٌه بأعمال للمٌام للشركة لانونٌا

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة. وشرٌكٌه احمد دمحم دمحم محمود شركة -  1

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة. كٌهوشرٌ احمد دمحم دمحم محمود شركة -  2

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه جوٌلى حسٌن أحمد دمحم دمحم -  3

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه جوٌلى حسٌن أحمد دمحم دمحم -  4

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه احمد دمحم دمحم محمود -  5

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 4627، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه احمد دمحم دمحم محمود -  6

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر -  7

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر -  8

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر -  9

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  11

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،

   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  11

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،

   تارٌخ وفً 9562، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  12

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،

   تارٌخ وفً 9134، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ. ش Privea Pharmaceutical فارما برٌفٌا -  13

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،

   تارٌخ وفً 9134، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ. ش Privea Pharmaceutical فارما برٌفٌا -  14

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  15

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  16

  جنٌه  4111111.000، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  17

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  18

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  19

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  21

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  21

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  22

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  23

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  24

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  25

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  26

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودي مبارن -  27

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودي مبارن -  28

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودي مبارن -  29

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود السعودي مبارن -  31

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  31

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  32

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  33

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  34

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  35

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  36

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  37

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  38

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  39

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس لتعدٌ تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  41

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  41

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  42

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودي مبارن -  43

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودي مبارن -  44

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودي مبارن -  45

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 5116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود السعودي مبارن -  46

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   تارٌخ وفً 9616، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه سولاير نظٌر كرٌم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  47

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،

 تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 9616، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه احمد ٌوسف حسن(  هورس جولدن) -  48

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم تهامى ابراهٌم شركة -  49

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211619،   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدهللا عبدالوهاب سٌد حفنى/  الشركة اسم -  51

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبداللطٌف هرٌدى دمحم غرٌب/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  51

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه ابراهٌم تهامى ابراهٌم/  بجعله الشركة اسم ٌعدل -  52

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،

 وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة عبدهللا عبدالوهاب سٌد وعبدالوهاب عبدالوهاب سٌد عبدالوهاب احمد شركة -  53

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه ابراهٌم تهامى ابراهٌم شركة -  54

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211619،   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عبدهللا عبدالوهاب سٌد حفنى/  الشركة اسم -  55

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عبداللطٌف هرٌدى دمحم غرٌب/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  56

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،

   تارٌخ وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه ابراهٌم تهامى ابراهٌم/  بجعله الشركة اسم ٌعدل -  57

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،

 وفً 2632، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عبدهللا عبدالوهاب سٌد وعبدالوهاب عبدالوهاب سٌد عبدالوهاب احمد شركة -  58

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 9121، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه دمحم مغازي عبدالرحٌم صالح -  59

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 9121، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه دمحم مغازي عبدالرحٌم صالح -  61

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 51658، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه احمد الرحمن عبد دمحم شركة -  61

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  لالما رأس

   تارٌخ وفً 51658، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الرحمن عبد محمود طلعت للخزف العامة الشركة -  62

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 51658، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه احمد عبدالرحمن دمحم شركه -  63

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 51658، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه احمد الرحمن عبد دمحم شركة -  64

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  65

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  66

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  67

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  68

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  69

  جنٌه  911111110111، مالها رأس ٌصبحل المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  71

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  71

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  72

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  73

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  74

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  75

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  76

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  77

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه فٌوس العال عبد ٌوسف شركة -  78

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 1334، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  79

  جنٌه  911111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،

 تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 5317، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها الصبور عبد صالح نسرٌن شركة -  81

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 وفً 5317، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها عبدالحمٌد جابر عالءالدٌن عاٌده شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  81

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 8629، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدالحافظ عادل دمحم شركة -  82

  جنٌه  4111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 8629، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدالحافظ عادل دمحم شركة -  83

  جنٌه  4111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 7817، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة احمد نورالدٌن رمضان -  84

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تم 21211615،   تارٌخ وفً 7817، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته عبدالغنً احمد محمود عصمت شركه -  85

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال رأس تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 7817، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة احمد نورالدٌن رمضان -  86

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تم 21211615،   تارٌخ وفً 7817، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته عبدالغنً احمد محمود عصمت شركه -  87

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 8148، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته حسن بكر دمحم شركة -  88

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 8148، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته حسن بكر دمحم -  89

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 8173، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة انور ماهر وبٌشوى احمد دمحم هند شركة -  91

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تم 21211615،   تارٌخ وفً 8173، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته دمحم صابر عبدالهادى الدٌن عصام شركة -  91

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 8173، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة انور ماهر وبٌشوى احمد دمحم هند شركة -  92

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تم 21211615،   تارٌخ وفً 8173، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته دمحم صابر عبدالهادى الدٌن عصام شركة -  93

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 1851، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن سٌد دمحم -  94

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 1851، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن سٌد دمحم -  95

  جنٌه  311111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 1851، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن سٌد زغلول سعد شركة -  96

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 1851، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن سٌد زغلول سعد شركة -  97

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 8132، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه شحوت محمود دمحم شركه -  98

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سند فلى ٌوسف الحدٌثة بالست هٌما شركة -  99

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة. وشرٌكه فهٌم لمعى عادل شركة -  111

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه فهٌم لمعى عماد/  الشركة اسم -  111

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تم 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة جندى جمٌل للبالستٌن اسٌوط شركة -  112

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكٌة جندى جمٌل)  للبالستٌن اسٌوط شركة -  113

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة ولسن سامى سفٌو مٌنا شركة -  114

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 65232، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ولسن سامى ٌوسف مٌنا شركة -  115

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان دمحم عثمان جمال -  116

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه احمد حمزة هاشم دمحم(  شٌتكو)  الصناعٌة الحمزاوى -  117

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان دمحم عثمان جمال -  118

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه احمد حمزة هاشم دمحم(  شٌتكو)  الصناعٌة الحمزاوى -  119

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

 63655، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة والشبان والباب للموبٌلٌا المنوره المدٌنه اخشاب مصنع وشركاه دٌاب على دمحم -  111

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 63655، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه السٌد جاد ثابت نسان شركة -  111

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211621،   تارٌخ وفً 4889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابوالعال محمود احمد مصطفى شركة -  112

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211621،   تارٌخ وفً 4889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابوالعال محمود احمد مصطفى شركة -  113

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 4889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها العال ابو محمود احمد ندى شركة -  114

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 4889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها العال ابو محمود احمد ندى شركة -  115

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  116

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  117

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن ةشرك(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  118

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  119

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  121

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  121

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  122

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  123

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  124

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  125

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  126

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

   تارٌخ وفً 66136، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  127

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

 رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة سٌد حسن منصور شركة -  128

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكتة السمٌع عبد معتمد الدٌن عالء شركة -  129

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه غالى شفٌك زاٌد شركة -  131

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه عبدالسمٌع معتمد الدٌن عالء شركة -  131

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة سٌد حسن منصور شركة -  132

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتة السمٌع عبد معتمد الدٌن عالء شركة -  133

  جنٌه  311111.000، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه غالى شفٌك زاٌد شركة -  134

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211622،   تارٌخ وفً 2231، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه عبدالسمٌع معتمد الدٌن عالء شركة -  135

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 9125، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مٌره دمحم محمود احمد دمحم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  136

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211623،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   تارٌخ وفً 9125، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مٌره دمحم محمود احمد دمحم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  137

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211623،

 تعدٌل تم 21211623،   تارٌخ وفً 9125، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه احمد احمد محمود شوكت شركة -  138

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211623،   تارٌخ وفً 9125، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه احمد احمد محمود شوكت شركة -  139

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  141

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  141

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  142

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  143

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  144

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  145

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  146

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  147

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  148

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  149

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  151

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 1631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  151

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل   :التأشٌر وصف,  المال

 تم 21211627،   تارٌخ وفً 8451، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش والتجارة لالستثمار ابودومه -  152

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211627،   تارٌخ وفً 8451، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش والتجارة لالستثمار ابودومه -  153

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 3685، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن دمحم دمحم محمود شركة -  154

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 3685، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن دمحم دمحم محمود شركة -  155

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 3685، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة إسماعٌل احمد عدل الستار عبد -  156

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 3685، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة إسماعٌل احمد عدل الستار عبد -  157

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 21211631،   تارٌخ وفً 5539، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة توصٌه شركه(  وشرٌكه زهرى فتحى وائل)  شركه -  158

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 5539، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها احمد عبدالرؤف امٌره -  159

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 5539، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها عبدهللا احمد عبدالرؤف امٌرة -  161

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 9616    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه سولاير نظٌر كرٌم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  1

 عرب الصناعٌة المنطمة بجعله النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211612

 - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم جزٌرةسٌناء فٌماعدامنطمةشبه فروع انشاء وٌجوز - 165 ، 164 ارلام بالمطع - العوامر

 تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 9616    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد ٌوسف حسن(  هورس جولدن) -  2

 ارلام بالمطع - العوامر عرب الصناعٌة المنطمة بجعله النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم جزٌرةسٌناء فٌماعدامنطمةشبه فروع انشاء وٌجوز - 165 ، 164

 العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،. وشرٌكٌه احمد دمحم دمحم محمود شركة -  3

 احدى االول الصناعى النشاط ممارسة ومولع المحكمه شارع من المتفرع الفردوس شارع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

 المعتمده الصناعٌه المناطك

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه جوٌلى حسٌن أحمد دمحم دمحم -  4

 احدى االول الصناعى النشاط ممارسة ومولع المحكمه شارع من المتفرع الفردوس شارع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 المعتمده الصناعٌه المناطك

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد دمحم دمحم محمود -  5

 احدى االول الصناعى النشاط ممارسة ومولع المحكمه شارع من المتفرع الفردوس شارع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 المعتمده الصناعٌه المناطك

 العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،. وشرٌكٌه احمد دمحم دمحم محمود شركة -  6

  - الهرم - هـ منطمة التمسٌم ش 194 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف, 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه جوٌلى حسٌن أحمد دمحم دمحم -  7

  - الهرم - هـ منطمة التمسٌم ش 194 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4627    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد دمحم دمحم محمود -  8

  - الهرم - هـ منطمة التمسٌم ش 194 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 49238    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش السٌاحٌة الفردوس شركة -  9

  -(  النٌل كورنٌش) الحرٌه شارع 216الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 4721    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الزراعٌة للتنمٌة اسٌوط شركة -  11

 او فروعا لها ٌنشئ ان الشركه ادارة لمجلس وٌجوز ع م ج اسٌوط مدٌنة للشركه الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا ما ع م ج فى توكٌالت او مكاتب

 تارٌخ وفً 9313    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش Twins Kitchen كٌتشن توٌنز شركة -  11

 شارع من متفرع سرى نجٌب دمحم شارع 7 رلم العمار للشركة الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618

 - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط ثان الجمهورٌه

 تارٌخ وفً 9313    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش Twins Kitchen كٌتشن توٌنز شركة -  12

 بالعمار( لالغذٌة تشٌكانا دٌز دوبل) مطعم االول النشاط ممارسة ومولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618

  - النٌل كورنٌش الثورة ش 21رلم

 وفً 58869    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مصطفى سعد احمد الصناعى لالستثمار الدولٌه المصرٌه الهٌثم -  13

 الخلٌه الرابع الصناعً المطاع النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ

 الفرع ٌلغً لنوبذ المنٌا محافظه النٌل شرق بالمطاهرة  الصناعٌه المنطمه 17 الً 7 من ارلام المطع( ز) بلون الثانٌه

 58869    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكة مصطفى سعد احمد)  الصناعى لالستثمار الدولٌة المصرٌة الهٌثم -  14

 الرابع الصناعً المطاع النشاط ممارسه ومولع الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً

 الفرع ٌلغً وبذلن المنٌا محافظه النٌل شرق بالمطاهرة  الصناعٌه المنطمه 17 الً 7 من ارلام المطع( ز) بلون الثانٌه الخلٌه

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  15

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  16

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة ٌوسف لعالا عبد ٌوسف -  17

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  18

 اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده

 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  19

 الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  21

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم ءسٌنا جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  21

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  22

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  23

 اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده

 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  24

 الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  25

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  26

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  27

 - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  28

 اسٌوط مدٌنة - الثانٌه الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده

 تارٌخ وفً 1334    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  29

 الصناعٌة بالمنطمة 134 رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز اسٌوط - الجدٌده اسٌوط مدٌنة - الثانٌه

 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سند فلى ٌوسف الحدٌثة بالست هٌما شركة -  31

 ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،. وشرٌكه فهٌم لمعى عادل شركة -  31

 مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه فهٌم لمعى عماد/  الشركة اسم -  32

 فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او

 تم 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة جندى جمٌل للبالستٌن اسٌوط شركة -  33

 لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او فروع

 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكٌة جندى جمٌل)  للبالستٌن اسٌوط شركة -  34

 ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة ولسن سامى ٌوسف مٌنا شركة -  35

 فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 65232    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ولسن سامى ٌوسف مٌنا شركة -  36

 فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-غالب بنى-الصفا مدٌنة-الصناعٌه بالمنطمه933رلم المطعه ،:   الـتأشٌر فوص,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى توكٌالت او مكاتب او

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 8828    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش لالستثمار جالمور اٌست -  37

 فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع أسٌوط- االزهر جامعة شارع النصر أبراج 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 تارٌخ وفً 8828    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش والمصوغات لالستثمار جالمور اٌست -  38

 جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع أسٌوط- االزهر جامعة شارع النصر أبراج 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 8828    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش لالستثمار جالمور اٌست -  39

 الشرٌفٌن عماره الثامن الحً الخدمً المركزي المحور اكتوبر 18 رلم محل 6 النشاط ممارسه مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 اكتوبر 6 مدٌنه 8-17 رلم ارض لطعه السٌتٌه مول مشروع

 تارٌخ وفً 8828    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش والمصوغات لالستثمار جالمور اٌست -  41

 الحً الخدمً المركزي المحور اكتوبر 18 رلم محل 6 النشاط ممارسه مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 اكتوبر 6 مدٌنه 8-17 رلم ارض لطعه السٌتٌه مول مشروع الشرٌفٌن عماره الثامن

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2193    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة فرغل دمحم عزت الشاذلى دمحم -  41

 محمود دمحم حامد اسامه/ هو الفرع ومدٌر الجٌش ش- حسوبه برج علوى االول بالدور 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 المساوى

 العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2193    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه هللا رزق غالى صفوت مٌنا -  42

 اوىالمس محمود دمحم حامد اسامه/ هو الفرع ومدٌر الجٌش ش- حسوبه برج علوى االول بالدور 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2193    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة فرغل دمحم عزت الشاذلى دمحم -  43

 صدٌك فتحى احمد دمحم/ الفرع ومدٌر - الرٌاض شارع 37 رلم بالعمار- االرضى بالدور 1 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2193    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه هللا رزق غالى صفوت مٌنا -  44

 صدٌك فتحى احمد دمحم/ الفرع ومدٌر - الرٌاض شارع 37 رلم بالعمار- االرضى بالدور 1 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف, 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 9513    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه دمحم ابراهٌم عٌد احمد -  45

 الجدٌدةومولع مدٌنةاسٌوط االول الحربالحً باالسكان6رلم عماره4رلم الوحدةاالدارٌه الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 موافمةالهٌئة ٌلزم جزٌرةسٌناء عدامنطمةشبه فٌما الثالث ووممارسةالنشاط المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً ممارسةالنشاط

 مسبما

 تارٌخ وفً 716    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، كامل دمحم سمٌر ودمحم حسن دمحم على وطه اللٌل ابو دمحم محمود احمد -  46

 الخلٌه - االول الصناعى المطاع فى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 -المنٌا شرق المطاهره الصناعٌه المنطمه( ج)بلون(46-31-29) رلم المطعه االولى

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 716    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته اللٌل ابو دمحم محمود احمد شركة -  47

-29) رلم المطعه االولى الخلٌه - االول الصناعى المطاع فى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 -المنٌا شرق المطاهره الصناعٌه المنطمه( ج)بلون(31-46

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 716    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، حسن دمحم على وطه اللٌل ابو دمحم محمود احمد -  48

-29) رلم المطعه االولى الخلٌه - االول الصناعى المطاع فى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 -المنٌا شرق المطاهره الصناعٌه المنطمه( ج)بلون(31-46

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  49

  - بركات برج بورسعٌد شارع:  المانونى ومحلها للشركة الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  51

 33 المحكمة ش 39 رلم محل:  الثانى النشاط ممارسة لمولع االول الفرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 . عازر جمال اٌمن/ السٌد له مدٌرا وعٌن اسٌوط ثانى علوبه على احمد تنظٌم

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  51

 الدور" 38" وحدة - ستارز سٌتى:  الثانى النشاط ممارسة لمولع الثانى الفرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 .البرنى حسن دمحم احمد/ السٌد له مدٌرا وعٌن - الماهرة - نصر مدٌنة - االولى المرحله" 8"

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  52

 الفطٌم شركة - مصر مول:  الثانى النشاط ممارسة لمولع الثالث الفرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 ابراهٌم عباس صالح/السٌد بجعله الفرع مدٌر وٌعدل - الجٌزة - اكتوبر" 6" مدٌنة - االول الدور FC 113رلم الوحدة - العمارٌه

 .  عبدالعاطى

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  53

 سٌتى مركز -FC" 12"رلم الوحدة:  الثانى النشاط ممارسة لمولع الرابع الفرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 . سعد دمحم جوده مجدى كرٌم/السٌد بجعله الفرع مدٌر وٌعدل - الماهرة الماظه - العربى الملتمى حى - الماظه سنتر

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  54

 بمنطمة" 4"رلم المحل:  الثانى النشاط ممارسة لمولع خامس فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 . رمضان جمعه مكرم مصطفى/السٌد له مدٌرا وعٌن الماهرة - الرحاب بمدٌنة" كافٌه الجراند"  المفتوحه المطاعم

 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  55

 خلٌفه نزٌه ش" 9" رلم بالعمارة الكائن البدروم:  الثالث النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

  - الجمهورٌه ش من متفرع -

 21211621 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان دمحم عثمان جمال -  56

 وٌجوز-الصفا الصناعٌه بالمنطمه(792)رلم بالمطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر

 مسبما الهٌئه



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد حمزة هاشم دمحم(  شٌتكو)  الصناعٌة الحمزاوى -  57

 الصناعٌه بالمنطمه(792)رلم بالمطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-الصفا

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم

 21211621 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان دمحم عثمان جمال -  58

 وٌجوز-الصفا الصناعٌه بالمنطمه(792)رلم بالمطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر

 مسبما الهٌئه

 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد حمزة هاشم دمحم(  شٌتكو)  الصناعٌة الحمزاوى -  59

 هالصناعٌ بالمنطمه(792)رلم بالمطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-الصفا

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 5161    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش تورز سٌلٌنج -  61

  - الرئٌسى المركز عنوان لتعدٌل وذلن الفرع الغاء ٌتم ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  61

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  62

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  63

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  64

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  65

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  66

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  67

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  68

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  69

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  71

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن ةشرك ،(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  71

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

 تارٌخ وفً 66136    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  72

 بالمنطمة(  166 ، 165) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 .  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا وعفر انشاء وٌجوز اسٌوط - الصفا الصناعٌة

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، والشبان والباب للموبٌلٌا المنوره المدٌنه اخشاب مصنع وشركاه دٌاب على دمحم -  73

 المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 63655

 منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه لمدٌر وٌجوز231رلم المطعه-الصفا مدٌنة-الصناعٌه

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 63655    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد جاد ثابت نسان شركة -  74

 لمدٌر وٌجوز231رلم المطعه-الصفا مدٌنة-الصناعٌه المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه

 تارٌخ وفً 9125    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مٌره دمحم محمود احمد دمحم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  75

 ومولع- المتحف خلف ش 5بجعله ممارسةالنشاط ومولع الرئٌسى المركز ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى صناعىال النشاط ممارسة

 -مسبما الهٌئة موافمة

 تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 9125    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه احمد احمد محمود شوكت شركة -  76

 النشاط ممارسة ومولع- المتحف خلف ش 5بجعله ممارسةالنشاط ومولع الرئٌسى المركز ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع انشاء وٌجوز ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى

 -مسبما

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 9391    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش افرٌفارم شركه -  77

 احدى الصناعً النشاط ممارسه ومولع 6 رلم شمه الرابع الدور الوفاء برج الجمهورٌه ش 25 الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً الصناعٌةالمعتمده المناطك

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش Megahed Trading &Transport والنمل للتجارة مجاهد شركة -  78

/ النشاط ممارسة ومولع الثالث الدور الحكمدار شارع 27 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 8281

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع

 8281    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش Mega Trade &Transport والنمل للتجارة مٌجا شركة -  79

 جمٌع/ النشاط ممارسة ومولع الثالث الدور الحكمدار شارع 27 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌة انحاء

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  81

 الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة لمدٌر وٌجوز

 مسبما الهٌئة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  81

 الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة لمدٌر وٌجوز

 مسبما الهٌئة

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  82

 لمدٌر وٌجوز الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  83

 الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة لمدٌر وٌجوز

 مسبما الهٌئة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  84

 الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة لمدٌر وٌجوز

 مسبما الهٌئة

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  85

 لمدٌر وٌجوز الكرنن معبد شارع من المتفرع االللٌمى التخطٌط شارع 11 رلم عمار- االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء وجنوب شمال محافظتى عدا فٌما ع.م.ج فى مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  86

 العمال مدٌنة- مهنى مسجد اعلى- اللطٌف عبد بدوى اٌمن ملن بالعمار- علوى االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  87

 العمال مدٌنة- مهنى مسجد اعلى- اللطٌف عبد بدوى اٌمن ملن بالعمار- علوى االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  88

 العمال مدٌنة- مهنى مسجد اعلى- اللطٌف عبد بدوى اٌمن ملن بالعمار- علوى االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف
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 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  91

 العمال مدٌنة- مهنى مسجد اعلى- اللطٌف عبد بدوى اٌمن ملن بالعمار- علوى االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  91

 العمال مدٌنة- مهنى مسجد اعلى- اللطٌف عبد بدوى اٌمن ملن بالعمار- علوى االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  92

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  93

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  94

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، طةبسٌ توصٌة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  95

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  96

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  97

 العجوزه طالب ابى بن على ش من المكرمة مكه ش 33 عمار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  98

 المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 صالح منشأة- لالدوٌة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  99

 المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 صالح منشأة- لالدوٌة

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  111

- لالدوٌة المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف

 صالح منشأة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة جالل خٌر بهلول احمد شركة -  111

 المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 صالح منشأة- لالدوٌة

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سلطان ٌوسف صابر رمضان -  112

 المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 صالح منشأة- لالدوٌة

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1631    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة جالل خٌر بهلول احمد -  113

- لالدوٌة المتحدة مخزن امام- السالم ش- موسى السٌد الرحمن عبد/ السٌد ملن بالعمار- االرضى بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف

 صالح منشأة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 5116   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 5116   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  2

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 5116   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود السعودى مبارن شركة -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 5116   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود السعودي مبارن -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 7817   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكة احمد نورالدٌن رمضان -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 7817   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكته عبدالغنً احمد محمود عصمت شركه -  6

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 8173   برلم لٌدها سبك ، انور ماهر وبٌشوى احمد دمحم هند شركة -  7

 تضامن شركة: التأشٌر

  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 8173   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكته دمحم صابر عبدالهادى الدٌن عصام شركة -  8

 تضامن شركة: التأشٌر وصف, 

 الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 71511   برلم لٌدها سبك ، شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان دمحم عثمان جمال -  9

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى

 تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 71511   برلم لٌدها سبك ، وشركاه احمد حمزة هاشم دمحم(  شٌتكو)  الصناعٌة الحمزاوى -  11

 تضامن شركة: التأشٌر صفو,   المانونى الكٌان

 تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 66136   برلم لٌدها سبك ،(  وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان

 الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 66136   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  12

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى

 تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 66136   برلم لٌدها سبك ،(  وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  13

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان

 تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 66136   برلم لٌدها سبك ، وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  14

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ابوغزٌل عناٌات شركة: الى 8353 برلم الممٌدة لشركةا اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكها دمحم ابوزٌد

 بجعله شركة اسم ٌعدل: الى 9562 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكٌه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر شركة

 احمد دمحم دمحم محمود: الى 4627 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشركاه

 محمود السعودي مبارن: الى 5116 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشركاه

 محمود السعودي مبارن: الى 5116 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشركاه

 بجعله الشركة اسم ٌعدل: الى 9616 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  6

 وشرٌكه سولاير نظٌر كرٌم شركة

 عبدالرحمن دمحم شركه: الى 51658 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشركاه احمد

 بجعله شركة اسم ٌعدل: الى 1334 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة

 بجعله شركة اسم ٌعدل: الى 1334 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة

 بجعله شركة اسم ٌعدل: الى 1334 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة

 بجعله الشركة اسم ٌعدل: الى 5317 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكها عبدالحمٌد جابر عالءالدٌن عاٌده شركة

 ٌوسف مٌنا شركة: الى 65232 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  12

 وشركاه ولسن سامى

 دمحم سعد دمحم شركه: الى 64691 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211614:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشركاءه

 دمحم سعد دمحم شركه: الى 64691 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211614:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وشركاءه

 احمد دمحم هند شركة: الى 8173 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  15

 انور ماهر وبٌشوى

 احمد دمحم هند شركة: الى 8173 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  16

 انور ماهر وبٌشوى



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وشرٌكته حسن بكر دمحم: الى 8148 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  17

 وشرٌكته حسن بكر دمحم: الى 8148 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  18

 محمود عصمت شركه: الى 7817 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  19

 وشرٌكته عبدالغنً احمد

 محمود عصمت شركه: الى 7817 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  21

 وشرٌكته عبدالغنً احمد

 سٌد زغلول سعد شركة: الى 1851 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  21

 وشرٌكه حسن

 ٌوسف مٌنا شركة: الى 65232 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  22

 وشرٌكٌة ولسن سامى

 دمحم عثمان جمال: الى 71511 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  23

 شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان

 دمحم عثمان جمال: الى 71511 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  24

 شحاته مكى عطٌه وصالح سلٌمان

 جاد ثابت نسان شركة: الى 63655 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  25

 وشركاه السٌد

 الشركة اسم ٌعدل: الى 66136 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن كةشر  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  26

 وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله

 الشركة اسم ٌعدل: الى 66136 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  27

 وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله

 الشركة اسم ٌعدل: الى 66136 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  28

 وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله

 بجعله الشركة اسم ٌعدل: الى 9125 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  29

 وشرٌكه مٌره دمحم محمود احمد دمحم شركة

 احمد عدل الستار عبد: الى 3685 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211628:  تارٌخ فى  ،  -  31

 وشرٌكٌة إسماعٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه سولاير نظٌر كرٌم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  1

 9616   برلم    21211612

    21211612:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع لىع مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه احمد ٌوسف حسن(  هورس جولدن) -  2

 9616   برلم

   برلم    21211613:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر -  3

9562 

 تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه اسماعٌل دمحم مصطفى ٌاسر شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  4

 9562   برلم    21211613: 

 تارٌخ ، محدودة مسئولٌة ذات تولٌع على مصدق  محدودة مسئولٌة ذات  م.م.ذ. ش Privea Pharmaceutical فارما برٌفٌا -  5

 9134   برلم    21211617: 

:  تارٌخ ، محدودة مسئولٌة ذات تولٌع على مصدق  محدودة مسئولٌة ذات  م م ذ ش Twins Kitchen كٌتشن توٌنز شركة -  6

 9313   برلم    21211618

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه سولاير نظٌر كرٌم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  7

 9616   برلم    21211619

    21211619:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه احمد ٌوسف حسن(  هورس جولدن) -  8

 9616   برلم

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  9

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  11

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  11

   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  12

1334 

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  13

 1334   برلم    21211611

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  14

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  15

   برلم    21211611:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  16

1334 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  17

1334 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  18

 1334   برلم    21211611

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه ٌوسف عبدالعال ٌوسف -  19



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكة فرغلى الرازق عبد دمحم -  21

 1334   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكة ٌوسف العال عبد ٌوسف -  21

   برلم    21211611:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه ٌوسف العال عبد ٌوسف شركة -  22

1334 

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌه زناتى صالح دمحم سعٌد شركة بجعله شركة اسم ٌعدل -  23

 1334   برلم    21211611

   برلم    21211613:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه افظعبدالح عادل دمحم شركة -  24

8629 

    21211613:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها الصبور عبد صالح نسرٌن شركة -  25

 5317   برلم

 بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها عبدالحمٌد جابر عالءالدٌن عاٌده شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  26

 5317   برلم    21211613:  تارٌخ ،

 7817   برلم    21211615:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكة احمد نورالدٌن رمضان -  27

    21211615:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكته عبدالغنً احمد محمود عصمت شركه -  28

 7817   برلم

 7817   برلم    21211615:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكة احمد نورالدٌن رمضان -  29

    21211615:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته عبدالغنً احمد محمود عصمت شركه -  31

 7817   برلم

:  تارٌخ ، مساهمة شركة تولٌع على مصدق  مساهمة شركة(  م.م.ش) السٌاحٌة والمنشأت والفنادق المطاعم الدارة البركات -  31

 7931   برلم    21211616

    21211621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه ابوالعال محمود احمد مصطفى شركة -  32

 4889   برلم

    21211621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاها العال ابو محمود احمد ندى شركة -  33

 4889   برلم

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة(   وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  34

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  35

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة(   وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  36

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  37

 66136   برلم    21211621



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  38

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  39

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة(   وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  41

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  41

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة(   وشرٌكة الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  42

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌة الكافى عبد احمد عمران والمروة الصفا شركة -  43

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة(   وشركاه الكافى عبد احمد عمران)  والمروة الصفا شركة -  44

 66136   برلم    21211621

:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه خلف راتب محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  45

 66136   برلم    21211621

   برلم    21211622:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌة سٌد حسن منصور شركة -  46

2231 

    21211622:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكتة السمٌع عبد معتمد الدٌن عالء شركة -  47

 2231   برلم

 2231   برلم    21211622:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌه غالى شفٌك زاٌد شركة -  48

    21211622:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌه عبدالسمٌع معتمد الدٌن عالء شركة -  49

 2231   برلم

   برلم    21211622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌة سٌد حسن منصور شركة -  51

2231 

    21211622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكتة السمٌع عبد معتمد الدٌن عالء شركة -  51

 2231   برلم

 2231   برلم    21211622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه غالى شفٌك زاٌد شركة -  52

    21211622:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه عبدالسمٌع معتمد الدٌن عالء شركة -  53

 2231   برلم

 تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه مٌره دمحم محمود احمد دمحم شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  54

 9125   برلم    21211623: 

   برلم    21211623:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكٌه احمد احمد مودمح شوكت شركة -  55

9125 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، محدودة مسئولٌة ذات تولٌع على مصدق  محدودة مسئولٌة ذات  م.م.ذ.ش والتجارة لالستثمار ابودومه -  56

 8451   برلم    21211627

   برلم    21211627:  تارٌخ ، محدودة مسئولٌة ذات تولٌع على مصدق  محدودة مسئولٌة ذات  م م ذ ش افرٌفارم شركه -  57

9391 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  توصٌه شركه(  وشرٌكه زهرى فتحى وائل)  شركه -  58

 5539   برلم    21211631

 5539   برلم    21211631:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها احمد عبدالرؤف امٌره -  59

   برلم    21211631:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها عبدهللا احمد عبدالرؤف امٌرة -  61

5539 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    21211611:  تارٌخ ، 854  2126/15/15 حتى سارى  دمحم احمد دمحم وائل احمد لصاحبها  والجرانٌت للرخام الفرعونٌة -  1

 5651   برلم

    21211611:  تارٌخ ، 858  2125/11/12 حتى سارى  الالدٌوس هللا سعد فهٌم المسٌح عبد لصاحبها والشبان للباب دٌفدكو -  2

 5146   برلم

    21211611:  تارٌخ ، 857  2126/16/14 حتى سارى  دمحم سٌد فوزى احمد لصاحبها الغذائٌة والمواد المبرد للنمل الصٌاد -  3

 5716   برلم

 5612   برلم    21211612:  تارٌخ ، 863    للدس داود الرومانى نٌفٌن لصاحبتها الغذائٌه المواد وتعبئه لتصنٌع الثالثٌه -  4

    21211618:  تارٌخ ، 886  2125/16/31 حتى سارى  احمد حسانٌن الحمٌد عبد على لصاحبها للشموع الحورس مصنع -  5

 4888   برلم

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 919  2119/13/11 حتى سارى  دمحم على هللا عبد على لصاحبها االستثمارٌة للخدمات البنا -  6

1326 

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 921  2124/13/11 حتى سارى  دمحم على هللا عبد على لصاحبها االستثمارٌة للخدمات البنا -  7

1326 

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 916  2121/13/14 حتى سارى  دمحم على هللا عبد على لصاحبها االستثمارٌة للخدمات البنا -  8

1326 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 917  2125/13/14 حتى سارى  دمحم على هللا عبد على لصاحبها االستثمارٌة للخدمات البنا -  9
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 56   برلم    21211627:  تارٌخ ، 1111  2121/16/15 حتى سارى  وشرٌكٌها محمود فهمى حسنات -  82

 56   برلم    21211627:  تارٌخ ، 1112  2125/16/15 حتى سارى  وشرٌكٌها محمود فهمى حسنات -  83

 5722   برلم    21211627:  تارٌخ ، 1114  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه محمود مطاوع الدٌن بهاء -  84

 5722   برلم    21211627:  تارٌخ ، 1114  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه محمود مطاوع الدٌن بهاء -  85

 2316   برلم    21211627:  تارٌخ ، 996  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكة السالم عبد الرحمن عبد دمحم محفوظ -  86

 56   برلم    21211627:  تارٌخ ، 998  2121/16/15 حتى سارى  وشرٌكٌها محمود فهمى حسنات -  87

 56   برلم    21211627:  تارٌخ ، 999  2125/16/15 حتى سارى  وشرٌكٌها محمود فهمى حسنات -  88

 3685   برلم    21211628:  تارٌخ ، 1113  2123/11/31 حتى سارى  وشرٌكه حسن دمحم دمحم محمود شركة -  89

 3685   برلم    21211628:  تارٌخ ، 1113  2123/11/31 حتى سارى  وشرٌكٌة إسماعٌل احمد عدل الستار عبد -  91

    21211628:  تارٌخ ، 1119  2118/12/12 حتى سارى  وشرٌكة اسحك فهمى جمال الجاهزة للمالبس تكس جٌمى شركة -  91

 77795   برلم

    21211628:  تارٌخ ، 1121  2123/12/12 حتى سارى  وشرٌكة اسحك فهمى جمال الجاهزة للمالبس تكس جٌمى شركة -  92

 77795   برلم

 3863   برلم    21211629:  تارٌخ ، 1126  2124/13/15 حتى سارى  وشرٌكه عٌسى دمحم فهمى دمحم شركة -  93

 5324   برلم    21211631:  تارٌخ ، 1139  2126/11/11 حتى سارى  وشرٌكته البارودى مهنى احمد صفوت احمد -  94



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5324   برلم    21211631:  تارٌخ ، 1139  2126/11/11 حتى سارى  وشرٌكته عساف عباس كمال محمود -  95

:  تارٌخ ، 1139  2126/11/11 حتى سارى  وشرٌكته عساف عباس كمال محمود شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  96

 5324   برلم    21211631

 346   برلم    21211631:  تارٌخ ، 1132  2126/17/11 حتى سارى  وشرٌكه دمحم سعٌد رفاعى شعبان شركة -  97

    21211631:  تارٌخ ، 1132  2126/17/11 حتى سارى  وشرٌكته دمحم سعٌد رفاعى شعبان/  بجعله الشركة اسم ٌعدل -  98

 346   برلم

    21211631:  تارٌخ ، 1132  2126/17/11 حتى سارى  وشرٌكتة دمحم سعٌد رفاعى شعبان/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  99

 346   برلم

 346   برلم    21211631:  تارٌخ ، 1132  2126/17/11 حتى سارى  وشرٌكتة دمحم سعٌد رفاعى شعبان -  111

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   برلم    21211613:  تارٌخ ، الشركة عمد بنود بعض بتعدٌل بٌانات تدوٌن تم  وشرٌكها الصبور عبد صالح نسرٌن شركة -  1

5317 

 ، الشركة عمد بنود بعض بتعدٌل بٌانات تدوٌن تم  وشرٌكها عبدالحمٌد جابر عالءالدٌن عاٌده شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  2

 5317   برلم    21211613:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


