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   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  23594 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دسٌ طه احمد سٌد طه -  1

  جنٌه  2533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  23533 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم سلٌمان ابراهٌم سلٌمان -  2

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213511 ، تارٌخ وفً  21273 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المهدلى دمحم على هانى -  3

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213511 ، تارٌخ وفً  12558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن ابوزٌد على دمحم -  4

  جنٌه  2533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  23639 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرف عبدهللا ابوكامل السٌد ابوكامل -  5

  جنٌه  213330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  21426 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نصر رجب نصر دمحم -  6

  جنٌه  43333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  17332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المجٌد عبد كامل سمٌر العادلى -  7

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

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  22453 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على المرسى نبٌه المرسى احمد -  8

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  15672 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العٌوطى حسن ابراهٌم شرٌف -  9

  جنٌه  75333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  19535 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر سرور رضا صالح -  13

  جنٌه  513330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  23592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى -  11

  جنٌه  513330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  13239 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فتى ٌوسف اسماعٌل زكى -  12

  جنٌه  133330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213526 ، تارٌخ وفً  15686 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تحفه الهادى عبد دمحم عادل -  13

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213526 ، تارٌخ وفً  17784 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  وول كنج/  تجارٌه سمه اضافه تم -  14

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213526 ، تارٌخ وفً  17784 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ابراهٌم دمحم هٌثم -  15

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213527 ، تارٌخ وفً  23356 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على السعٌد دمحم السعٌد -  16

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213527 ، تارٌخ وفً  19331 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سالمه احمد محمود -  17

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  23213533 ، تارٌخ وفً  23934 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته احمد العزٌز عبد احمد العزٌز عبد -  18

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

,  المال رأس تعدٌل تم  23213533 ، تارٌخ وفً  21159 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد ابراهٌم رمضان ابراهٌم -  19

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213533 ، تارٌخ وفً  22915 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طه احمد ابراهٌم دمحم -  23

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213531 ، تارٌخ وفً  23115 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعفان عبدالهادى سعد عادل احمد -  21

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213531 ، تارٌخ وفً  22331 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفمى لرنى السٌد اٌهاب -  22

  جنٌه  513330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213531 ، تارٌخ وفً  23733 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد السٌد المكارم ابو محمود -  23

  جنٌه  513330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 23747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر جمال دمحم -  1

 شحاته دمحم جابر جمال/ ملن-فضاله مٌت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 23749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر السٌد ابراهٌم محمود -  2

  خضر نصر السٌد ابراهٌم/ بملن الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 23746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالحمٌد نورالدٌن دمحم -  3

 حماد ابراهٌم عبدالحمٌد الدٌن نور/ ملن-منصور منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 23748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالجلٌل رمضان هناء -  4

 رضوان حسن عبدالمادر الشحات/ ملن-البهوفرٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 23311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحمٌد عبدالمولى دمحم -  5

 النشاط هذا فى التجاره العتزاله 2321/5/4فى االخر الرئٌسى محو تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 23753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان ابوالفتوح شفٌك دمحم -  6

 على عبدالبالى هدى/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 23751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالشافى طلعت سومٌه -  7

 زهران همام ابراهٌم راضى/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 23756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحمٌد عزت دمحم -  8

 عبدالرازق رزق عبدالحمٌد امثال/ ملن-الدٌر ،  : الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 23753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم طه على دمحم -  9

 خلٌل حسٌن دمحم طه على/ ملن-الشرلى طنامل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 22464    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد الحسٌنى دمحم -  13

 راشد دمحم عبدالعزٌز روال/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 23754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محٌى حسنى محى -  11

 حسب عبدالفتاح دمحم تامر/ملن-الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 23752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى عبدالكرٌم ابراهٌم رضا -  12

 عبدالمجٌد عبدالمجٌد مصطفى/ملن-الصناٌع مدرسه خلف-اجا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213513 تارٌخ وفً 23755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طلبه عبدالمنعم ابراهٌم -  13

 جالل طلبه دمحم فوزٌه/ ملن-الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 23757    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرازق دمحم منى -  14

 سالم احمد دمحم فاطمه/ملن-الدٌرس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 23759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مناع دمحم سعد عبدهللا احمد -  15

 مناع دمحم سعد عبدهللا/ ملن-فضاله مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 23758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد جمال حنان -  16

 هللا جاد ابوالخٌر عادل/ ملن-البحر نوسا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 23763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف دمحم السعٌد والء -  17

 دمحم الدٌن صالح عبدالمنعم/ ملن-الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 22431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البندارى دمحم حسن حنان -  18

           برلم لٌد البالستٌكٌه المنتجات تصنٌع/ نشاط عن عبده دمحم اشرف رانٌا/ بملن غمر مٌت بناحٌه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

      برلم اودع و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى ابوغنام سعٌد احمد -  19

 غالى ابوغنام سعٌد/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى رشاد عبدالمنعم دمحم -  23

 المهدى صالح صباح/ملن-شنفاس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى احمد دمحم العٌسوى -  21

 السٌد العامرى على السٌد/ ملن-شنفاس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم الشرٌعى عبدهللا دمحم -  22

 سعد دمحم الشرٌعى عبدهللا/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23639    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف عبدهللا ابوكامل السٌد ابوكامل -  23

 ادرٌس الهادى دمحم ابراهٌم/الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23765    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطل نصر بطل السٌد -  24

 جازٌه بطل نصر السعٌد/ ملن البحر نوسا ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 23766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى محمود دمحم محمود -  25

 مصطفى عبدالرحمن الدسولى ملن/ ملن-الجدٌده السكه شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 23769    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد طه عبدهللا طه -  26

 سعد طه هللاعبد/ ملن الشرلٌه شٌوه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 23768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد سلٌمان السٌد سامح -  27

 على حسٌن سعد عزٌزه/ بملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 23767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمراوى السعٌد اٌمن السعٌد -  28

 العمراوى الدسولى السعٌد اٌمن/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 23773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم عبدهللا عبدهللا -  29

 دروٌش دمحم عبدهللا/ بملن ٌولٌو 23 شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 22235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم -  33

 الشوكى السٌد عبدالحمٌد دمحم ورثه/ بملن - منصور منشاه تبع الشوكى عزبه/  الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 21392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انور البندارى السعٌد دمحم -  31

 مال وبراس البندارى انور طه حمدى/ملن-مسعود مٌت بناحٌه ترٌكو مصنع/ نشاط اخرعن رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 21392 تابع برلم ولٌد الغٌر جنٌها االف عشره 13333

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 23771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصل سلٌمان سلٌمان عزمى -  32

 ابواالسعاد دمحم خالد نورا/ ملن-سنبخت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 23773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرشابى ابوالمكارم عبدهللا احمد -  33

 كرٌم عبدالعظٌم ٌوسف دمحم/ ملن-ابوالحسٌن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 21392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انور البندارى السعٌد دمحم -  34

 البندارى انور طه حمدى/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213524 تارٌخ وفً 23772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابوالعطا الراعى البسٌونى -  35

 دمحم ابوالعطا الراعى/ ملن-شبراوٌش ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جالله احمد حسن بكر امٌره -  36

 الدسولى محمود احمد عماد/ بملن البساتٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن منٌر دمحم -  37

 االمام دمحم الدٌن محى عبدهللا/ ملن-العنب داود ابو عزبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان عبدالمادر محمود وسام -  38

 المغربى حسن السعٌد ابراهٌم/ ملن-الجالء شارع من متفرع المتولى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه رمضان عماد محمود -  39

 جمعه رمضان عماد/ ملن-الغٌط نوسا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الششتاوى السٌد عالء -  43

 اخواته و دمحم الششتاوى السٌد ٌاسر/  الى المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213525 تارٌخ وفً 23775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمادر حسن دمحم -  41

 حسن عبدالمادر حسن وجدى/ بملن مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 23783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع طلبه احمد مسعد دمحم -  42

  البهى انور دمحم ناصف محمود انور/ بملن الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 23779    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌدار مصطفى اسماعٌل سمٌر مصطفى -  43

 دوٌدار مصطفى اسماعٌل سمٌر/  بملن الغربى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 23781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده احمد محمود رشاد دالٌا -  44

 الشربٌنى ابوالنجا حامد/ بملن مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 23782    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دمحم حسن دمحم -  45

 احمد عبدالسالم دمحم حسن/ ملن-اشنا مٌت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 23783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم محمود الشربٌنى محمود -  46

 حسٌن دمحم محمود الشربٌنى/ بملن الحمص النور برج ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 23784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد عطٌه احمد -  47

 ابراهٌم احمد عطٌه/ ملن-الكرامه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 23785    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزٌك احمد السعٌد ابراهٌم جهاد -  48

 دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم/ ملن-شبراوٌش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 23786    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌاده ٌوسف احمد احمد -  49

 الرفاعى على حمزه السٌد/ ملن-شبراوٌش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 23787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل حلمى عبدالوهاب عزه -  53

 عطٌه العنانى ابومسلم السٌد -بملن شبراوٌش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 23789    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الشحات ابراهٌم دمحم -  51

 دمحم الشحات راهٌماب دمحم/ملن-معاند مٌت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 23788    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االخرس ابراهٌم احمد ٌاسر احمد -  52

 االخرس ابراهٌم احمد ٌاسر/ ملن-سنجٌد ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213531 تارٌخ وفً 19535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر سرور رضا صالح -  53

  عمر سرور رضا -بملن  الشرلى طنامل - الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم23213511 تارٌخ وفً 12558   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابوزٌد على دمحم -  1

 ترٌكو مصنع/  الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23939   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلٌمه احمد دمحم وائل -  2

 سٌارات تجاره/ الى النشاط مسمى تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 23681   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحٌم رحٌم عبدالغفار رحٌم -  3

 تموٌنٌه بماله/  الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 16597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم كفافى احمد -  4

 بترولٌه مواد نمل مماول/  الى النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23213526 تارٌخ وفً 15686   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تحفه الهادى عبد دمحم عادل -  5

 عامه تورٌدات/  نشاط اضافه تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 23768   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد سلٌمان السٌد سامح -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213513 تارٌخ وفً 23752   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى عبدالكرٌم ابراهٌم رضا -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213513 تارٌخ وفً 23755   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طلبه عبدالمنعم ابراهٌم -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 23773   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم عبدهللا عبدهللا -  4

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213531 تارٌخ وفً 23788   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االخرس ابراهٌم احمد ٌاسر احمد -  5

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213534 تارٌخ وفً 23749   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر السٌد ابراهٌم محمود -  6

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 23767   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمراوى السعٌد اٌمن السعٌد -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213525 تارٌخ وفً 23775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمادر حسن دمحم -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213527 تارٌخ وفً 23782   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دمحم حسن دمحم -  9

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213531 تارٌخ وفً 23789   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الشحات ابراهٌم دمحم -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213513 تارٌخ وفً 23756   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحمٌد عزت دمحم -  11

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213523 تارٌخ وفً 23769   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد طه عبدهللا طه -  12

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213531 تارٌخ وفً 23785   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزٌك احمد السعٌد ابراهٌم جهاد -  13

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213534 تارٌخ وفً 23747   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر جمال دمحم -  14

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى رشاد عبدالمنعم دمحم -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى احمد دمحم العٌسوى -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213518 تارٌخ وفً 23763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف دمحم السعٌد والء -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213524 تارٌخ وفً 21392   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انور البندارى السعٌد دمحم -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213533 تارٌخ وفً 23784   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد عطٌه احمد -  19

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213513 تارٌخ وفً 23754   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محٌى حسنى محى -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213524 تارٌخ وفً 23771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصل سلٌمان سلٌمان عزمى -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213531 تارٌخ وفً 23787   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل حلمى عبدالوهاب عزه -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213535 تارٌخ وفً 23753   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان ابوالفتوح شفٌك دمحم -  23

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213525 تارٌخ وفً 23774   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه رمضان عماد محمود -  24

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213527 تارٌخ وفً 23783   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم محمود الشربٌنى محمود -  25

 خاص: التأشٌر فوص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213525 تارٌخ وفً 23778   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جالله احمد حسن بكر امٌره -  26

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم23213526 تارٌخ وفً 23779   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌدار مصطفى اسماعٌل سمٌر مصطفى -  27

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213539 تارٌخ وفً 23751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالشافى طلعت سومٌه -  28

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213518 تارٌخ وفً 23758   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد جمال حنان -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23765   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطل نصر بطل السٌد -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213534 تارٌخ وفً 23746   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالحمٌد نورالدٌن دمحم -  31

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23764   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى ابوغنام سعٌد احمد -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم الشرٌعى عبدهللا دمحم -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213525 تارٌخ وفً 23777   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن منٌر دمحم -  34

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213526 تارٌخ وفً 23783   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع طلبه احمد مسعد دمحم -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213511 تارٌخ وفً 23757   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ندا عبدالرازق دمحم منى -  36

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213518 تارٌخ وفً 23759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مناع دمحم سعد عبدهللا احمد -  37

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213519 تارٌخ وفً 23766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى محمود دمحم محمود -  38

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213534 تارٌخ وفً 23748   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالجلٌل رمضان هناء -  39

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213513 تارٌخ وفً 23753   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم طه على دمحم -  43

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213524 تارٌخ وفً 23773   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرشابى ابوالمكارم عبدهللا احمد -  41

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213525 تارٌخ وفً 23776   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان عبدالمادر محمود وسام -  42

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213527 تارٌخ وفً 23781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده احمد محمود رشاد دالٌا -  43

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم23213524 تارٌخ وفً 23772   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابوالعطا الراعى البسٌونى -  44

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23213531 تارٌخ وفً 23786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌاده ٌوسف احمد احمد -  45

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   وول كنج/  تجارٌه سمه اضافه تم: الى 17784 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213526:  تارٌخ فى  ،  -  1

 لتجاره النٌل/ تجارٌه سمه اضافه: الى 23783 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213527:  تارٌخ فى  ،  -  2

   التجمٌل ومستحضرات الطبٌه المستلزمات

 العالمٌه/  لتكون التجارٌه السمه تعدٌل تم: الى 22915 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم23213533:  تارٌخ فى  ،  -  3

   التصدٌر و االستٌراد و الزجاج لزخرفه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9343   برلم    23213534:  تارٌخ ، 1312  2323/11/23-ج  توفٌك الشحات بولس -  1

 15433   برلم    23213534:  تارٌخ ، 1337  2311/34/33-ج  الطنبولى عبدربه العدوى عادل العدوى -  2

 15433   برلم    23213534:  تارٌخ ، 1338  2316/34/33-ج  الطنبولى عبدربه العدوى عادل العدوى -  3

 15433   برلم    23213534:  تارٌخ ، 1339  2321/34/29-ج  الطنبولى عبدربه العدوى عادل العدوى -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6523   برلم    23213534:  تارٌخ ، 1336  2318/35/18-ج  الشناوى على السباعى احمد عبده -  5

 15441   برلم    23213535:  تارٌخ ، 1313  2321/35/39-ج  عٌسى ابوزٌد خضر احمد -  6

 15836   برلم    23213535:  تارٌخ ، 1315  2312/32/21-ج  ابراهٌم المتولى مصطفى دمحم -  7

 15836   برلم    23213535:  تارٌخ ، 1316  2317/32/21-ج  ابراهٌم المتولى مصطفى دمحم -  8

 15543   برلم    23213535:  تارٌخ ، 1317  2311/37/17-ج  المملون علً السٌد علً -  9

 15543   برلم    23213535:  تارٌخ ، 1318  2316/37/17-ج  المملون علً السٌد علً -  13

 14367   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1323  2321/32/14-ج  البحٌري دمحم اللطٌف عبد عائشه -  11

 17421   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1321  2316/35/33-ج  الجمل عبده دمحم عبده حسن -  12

 17421   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1322  2321/35/33-ج  الجمل عبده دمحم عبده حسن -  13

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1323  1999/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  14

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1324  2334/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  15

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1325  2339/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  16

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1326  2314/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  17

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1324  2319/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  18

 7928   برلم    23213539:  تارٌخ ، 1327  2319/13/15-ج  زهران حسنٌن الدسولى السٌد -  19

 19766   برلم    23213513:  تارٌخ ، 1337  2321/33/29ج  العنٌن ابو مجاهد السٌد فاٌز دمحم -  23

 17466   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1338  2321/35/29-ج  الشبراوى على على صبرى صبحى -  21

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1343  2335/13/35-ج  الشناوى العوضى توفٌك عبدالموى -  22

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1341  2313/13/35-ج  الشناوى ىالعوض توفٌك عبدالموى -  23

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1342  2315/13/35ج  الشناوى العوضى توفٌك عبدالموى -  24

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1343  2323/13/35ج  الشناوى العوضى توفٌك عبدالموى -  25

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1343  2335/13/35-ج  للمماوالت الشناوى مكتب -  26

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1341  2313/13/35-ج  للمماوالت الشناوى مكتب -  27

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1342  2315/13/35ج  للمماوالت الشناوى مكتب -  28

 8931   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1343  2323/13/35ج  للمماوالت الشناوى مكتب -  29

 19327   برلم    23213511:  تارٌخ ، 1346  2323/11/31-ج  الهاللى الشربٌنى الشربٌنى رفعت -  33

 9374   برلم    23213517:  تارٌخ ، 1351  2321/34/23-ج  حسنٌن احمد فتحى احمد -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 17353   برلم    23213517:  تارٌخ ، 1349  2315/35/24-ج  الوحش ىالعوض على جالل -  32

 17353   برلم    23213517:  تارٌخ ، 1353  2323/35/24-ج  الوحش العوضى على جالل -  33

 5598   برلم    23213517:  تارٌخ ، 1324  2312/36/25ج  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم جمال -  34

 5598   برلم    23213517:  تارٌخ ، 1348  2317/36/25ج  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم جمال -  35

 12113   برلم    23213518:  تارٌخ ، 1357  2319/13/16ج  الطوٌل دمحم دمحم على -  36

 19567   برلم    23213518:  تارٌخ ، 1355  2321/35/37ج  النجار دمحم على فاتن -  37

 19567   برلم    23213518:  تارٌخ ، 1355  2321/35/37ج  الغذائٌه المواد لتعبئة النجار/ الى التجارى االسم تعدٌل -  38

 9168   برلم    23213518:  تارٌخ ، 1353  2319/39/23-ج  الطٌب احمد عباس حامد -  39

 9168   برلم    23213518:  تارٌخ ، 1353  2319/39/23-ج  والتصدٌر لالستٌراد الطٌب حامد -  43

 73   برلم    23213519:  تارٌخ ، 1359  2317/34/34ج  احمد سالمه عبده -  41

 73   برلم    23213519:  تارٌخ ، 1359  2317/34/34ج  الجاهزه المالبس لتجارة سالمه عبده مؤسسة -  42

 19395   برلم    23213519:  تارٌخ ، 1366  2323/11/33-ج  الفتاح عبد السٌد ابراهٌم السٌد -  43

 13762   برلم    23213519:  تارٌخ ، 1367  2317/13/25 حتى سارى  المتولى االمام شحاته زكرٌا -  44

 13762   برلم    23213519:  تارٌخ ، 1368  2322/13/25 حتى سارى  المتولى االمام شحاته زكرٌا -  45

 12348   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1375  2319/39/34-ج  االلفى احمد ندا نٌفٌن -  46

 18432   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1373  2319/32/16-ج  العزٌز عبد حسن العزٌز عبد رجب -  47

 19774   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1376  2321/34/33-ج  عواد النجدى عبده حمدى عماد -  48

 14543   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1387  2319/35/19ج  الغفار عبد الرحٌم عبد دمحم -  49

 19722   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1393  2321/33/15-ج  محرم دمحم اللطٌف عبد ٌوسف محمود -  53

 14543   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1388  2315/36/17-ج  الغفار عبد الرحٌم عبد دمحم -  51

 14543   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1389  2323/36/17-ج  الغفار بدع الرحٌم عبد دمحم -  52

 14171   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1383  2318/38/27-ج  عبدهللا دمحم ابراهٌم نادر -  53

 15243   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1386  2323/12/12-ج  مطر حسن على عبدالعظٌم على -  54

 18756   برلم    23213524:  تارٌخ ، 1392  2319/11/23-ج  بصبوص حسن مصطفى رابحه -  55

 17622   برلم    23213524:  تارٌخ ، 1396  2316/11/16-ج  رمضان دمحم محمود امنه -  56

 15166   برلم    23213525:  تارٌخ ، 1111  2323/35/26-ج  دمحم دمحم حامد هشام -  57

 8435   برلم    23213525:  تارٌخ ، 1132  2321/31/23-ج  داحم محمود دمحم السٌد -  58



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 15339   برلم    23213525:  تارٌخ ، 1112  2321/31/29ج  الهاللى موسى دمحم دمحم ٌاسر -  59

 19251   برلم    23213525:  تارٌخ ، 1136  2323/39/33-ج  ٌاسٌن دمحم السعٌد فكرى السعٌد -  63

 4493   برلم    23213525:  تارٌخ ، 1138  2321/34/11-ج  العٌسوى دمحم ابراهٌم حسن -  61

 15972   برلم    23213526:  تارٌخ ، 1113  2321/36/22-ج  الشامى مسعد ابراهٌم مسعد -  62

 19331   برلم    23213526:  تارٌخ ، 1116  2325/35/36 حتى سارى  احمد سالمه احمد محمود -  63

 18549   برلم    23213527:  تارٌخ ، 1124  2324/35/28 حتى سارى  علٌوه ابراهٌم مداح وائل -  64

 15557   برلم    23213527:  تارٌخ ، 1123  2321/37/29 حتى سارى  دمحم الجواد عبد المادر عبد دمحم -  65

 12318   برلم    23213527:  تارٌخ ، 1128  2325/32/38 حتى سارى  الفلو فهٌم مرسى هانم -  66

 16244   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1133  2318/35/36 حتى سارى  جراوش الشافعى مصطفى رضا -  67

 16244   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1131  2323/35/36 حتى سارى  جراوش الشافعى مصطفى رضا -  68

 14356   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1136  2323/36/13 حتى سارى  جمعه احمد كامل السٌد -  69

 17338   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1148  2325/34/19 حتى سارى  الحناوى غازى الشربٌنى سهٌر -  73

 12164   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1141  2339/11/14 حتى سارى  خلٌل على دمحم صبحى -  71

 12164   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1142  2314/11/14 حتى سارى  خلٌل على دمحم صبحى -  72

 12164   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1143  2319/11/14 حتى سارى  خلٌل على دمحم صبحى -  73

 12164   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1144  2324/11/14 حتى سارى  خلٌل على دمحم صبحى -  74

 19825   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1149  2326/34/19 حتى سارى  منصور احمد منصور ولٌد -  75

 18514   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1153  2324/35/33 حتى سارى  االشمر العشماوى عبدالسمٌع امبابى حسام -  76

 17742   برلم    23213531:  تارٌخ ، 1146  2322/32/19 حتى سارى  المسلمانى مصطفى عتره ابراهٌم دمحم -  77

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8794   برلم    23213523:  تارٌخ ، 1372  2323/38/13-ج  وشركاه الصادق السمٌع عبد رضا شركة -  1

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  شركاها و صلٌب ابراهٌم سمٌره شركة -  2

:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  وشرٌكها ٌوسف منصور ٌوسف هوٌدا شركة/ الى الشركة اسم تعدٌل -  3

 3776   برلم    23213533

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  للمصوغات وشرٌكتها ابراهٌم سمٌره شركة -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  وشركاه منصور ٌوسف منصور -  5

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  شرٌكتها و صلٌب ابراهٌم سمٌره شركة -  6

 3776   برلم    23213533:  ختارٌ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  شركاها و صلٌب ابراهٌم سمٌره شركة -  7

:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  وشرٌكها ٌوسف منصور ٌوسف هوٌدا شركة/ الى الشركة اسم تعدٌل -  8

 3776   برلم    23213533

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  للمصوغات وشرٌكتها ابراهٌم سمٌره شركة -  9

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  وشركاه منصور ٌوسف منصور -  13

 3776   برلم    23213533:  تارٌخ ، 1135  2325/38/27 حتى سارى  شرٌكتها و صلٌب ابراهٌم سمٌره شركة -  11

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 


