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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  
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 2525/11/16بتارٌخ 1845برلم المودع الفرع الغاء

 ترن  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   17169:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم حماد دمحم الباشا   - 3

 نهائٌا التجارة

  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   15457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جورجً لمعً ناجح جورج   - 4

 2525/11/16بتارٌخ1848برلم المودع الفرع الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   15457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جورجً لمعً ناجح جورج   - 5

 2516/8/4بتارٌخ 1263برلم المودع الفرع الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   15457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جورجً لمعً ناجح جورج   - 6

 نهائٌا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   16425:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالباسط عبده سعٌد حسنى   - 7

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   15457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جورجى لمعى ناجح جورج   - 8

 2518/7/16بتارٌخ 1254 برلم المودع الفرع الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   6414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محروس اٌوب محروس   - 9

 االخر الرئٌسى المحل الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   6414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محروس اٌوب محروس   - 15

 نهائٌا التجارة ترن

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   6414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بشاى محروس اٌوب محروس   - 11

 االخر الرئٌسى المحل الغاء  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   6414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بشاى محروس اٌوب محروس   - 12

 االخر الرئٌسى المحل الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   18158:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلومة رجب حتٌتة خالد   - 13

 نهائٌا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   16781:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم ٌسٌن السٌد   - 14

 نهائٌا التجارة

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   17252:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علٌوه رمزى رضا هاجر   - 15

 نهائٌا التجارة ترن

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   17195:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود دمحم عبدالمنعم ٌوسف   - 16

 نهائٌا التجارة ترن  السجل

 تم   25215524 تارٌخ وفى ،   18669:  برلم دهلٌ سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد الغنى عبد سلٌمان الرازق عبد   - 17

 نهائٌا التجارة ترن  السجل شطب/محو
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 2521/5/25 بتارٌخ 1187 رلم بالتاشٌر الفرع محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  13466 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  إبراهٌم حمٌدة حامد ناجً -  1

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  13496 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم لاسم سلٌمان وازن -  2

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  18927 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن علً دمحم عبدالرحمن -  3

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  14847 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد داٌل سعد سالم -  4

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  17257 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالسعد احمد مودمح هشام دمحم -  5

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  18913 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عطٌتو عوض على -  6

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215523 ، تارٌخ وفً  13694 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعة إبراهٌم فرٌد دمحم -  7

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  18786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعه دمحم رمضان هشام -  8

  جنٌه  215550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  18782 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالعال ابراهٌم دمحم -  9

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  12535 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن محمود ابوبكر إهدٌوه -  15

  جنٌه  215550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  13145 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى السٌد أحمد دمحم -  11

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  9432 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحمٌد عبد المولً عبد غٌث -  12

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

  25215535 ، تارٌخ وفً  7568 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطراوى رجب على احمد والتورٌدات للمماوالت المطراوى -  13

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم
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,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  8821 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحمٌد عبد الحفٌظ عبد الفتاح عبد -  14

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  15175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الفتاح عبد نبوت -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  12973 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دروٌش سعد مجدي عبدهللا -  16

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 18921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البزار السٌد جمال اشواق -  1

 توفٌك دمحم هشام عمرو/ ملن 17/رلم محل الثانى الدور الندى برج االسكندرٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 11845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد مطاوع مسعد دولت -  2

 عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب/ ملن الحسٌن فندق بجوار المختار عمر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 18925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر عطٌوه متولى بكر ابو -  3

 الموى عبد عٌسى صالح ابراهٌم/ ملن السٌاحٌه حشٌش سٌدى لرٌة بجوار 48 ن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  انالعنو تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 18924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوزى دمحم الحلٌم عبد هللا عبد -  4

 على احمد مسعود نادٌه/ ملن العاص بن عمرو مسجد بجوار الروم علم شارع من متفرع فرٌد دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 13879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌة جمعة عبدالعلٌم دمحم -  5

 لوٌة جمعة عبدالعلٌم عمر/  ملن البرٌد شارع بجوار الرئٌسى الشارع - العلمٌن  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 13879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌة جمعة عبدالعلٌم دمحم -  6

 بالرلم اودع لوٌة جمعة عبدالعلٌم عمر/ ملن البرٌد شارع بجوار الرئٌسى الشارع/ بالعنوان النشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

  13789 تابع ولٌد 2521/5/5 بتارٌخ 1562

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 18923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناجى حامد شعبان عمر -  7

 حصاد ناجى حامد شعبان/ملن علوانى مراجع بجوار الرحمن عبد سٌدى العلمٌن ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 18922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجناٌنى ابراهٌم عبدالسمٌع عبدالمولى -  8

 احمد سٌد عبدالحلٌم دمحم/ ملن جٌت سوبر بجوار عطٌوه الشٌخ المجمع شارع 2ن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 18926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى ابراهٌم فتحى دمحم -  9

 عبدالعزٌز احمد حمدى/ ملن والتعلٌم التربٌه مدٌرٌة امام الشاطىء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 13466    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، إبراهٌم حمٌدة حامد ناجً -  15

 كرٌم عثمان فرج ٌونس/ ملن الكرمه لرٌة امام الساحلى مطروح االسكندرٌه طرٌك عبدالرحمن سٌدى العلمٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 18925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكرٌم عبد محسن دمحم السالم عبد -  11

 الكرٌم عبد محسن دمحم/ملن فرحات منصور عزبة ارضى مالن االمام شارع ،:   الـتأشٌر وصف
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,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 17675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن برٌدان زٌدان عاطف مى -  12

 اودع بدوى السٌد مصٌلحى دمحم/ ملن صابر مزرعة بجوار الروم علم شارع/بالعنوان النشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 2521/5/9 بتارٌخ 1595/برلم

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 17675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن برٌدان زٌدان عاطف مى -  13

 بدوى السٌد مصٌلحى دمحم/ ملن صابر مزرعة بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 18527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن شولى احمد -  14

  فرغلً دمحم احمد/ملن رٌم برج جالل زاهر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 15433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى الرحمن عبد دمحم صالح -  15

 بملكه للنجارة عطا ورشه بجوار عطٌوه الشٌخ عزبه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 18927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً دمحم عبدالرحمن -  16

  عبدالرحمن علً دمحم/ملن المروة و الصفا مسجد امام 9الكٌلو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رجب احمد ابراهٌم -  17

  مصطفى دمحم رجب احمد/ ملن الرئٌسى الشارع - العلمٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دومه نوح منصور فتحى -  18

 ابراهٌم موسى فاٌز/ ملن الحكمه راس ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى السٌد على خمٌس احمد -  19

  الشمرلى احمد اسالم/ ملن الجالء برج الجالء شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مابراهٌ فاروق صالح احمد -  25

  ابراهٌم فاروق صالح/ ملن الشعراوى مسجد امام مالن االمام شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 18932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دمحم فؤاد احمد -  21

 عبدالسالم دمحم فؤاد اشرف/ ملن الروم علم شارع من متفرع الملح شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 18933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌه سلومه محمود عبدالسالم -  22

 عبدالحمٌد رحومه ناصف انور/ ملن سمالوس سوانى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 9958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كرٌم سنوسً خالد سعد -  23

 فراج حسنٌن الدٌن محًٌ دمحم/ ملن الثانى الدور الرٌحان برج التحرٌر شارع ،

 تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 9958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه والخدمات للمماوالت سنوسى خالد سعد -  24

 فراج حسنٌن الدٌن محًٌ دمحم/ ملن الثانى الدور الرٌحان برج التحرٌر شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 18934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ عبدالمجٌد عبدالحمٌد وافى -  25

 الدرس دمحم حمدى مصطفى/ ملن 65رلم محل المحطه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وفً 15554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،"  الخولى عثمان دمحم إبراهٌم محمود" والمماوالت البناء مواد لتورٌدات الخولى -  26

 ضٌف مسعود ناجً/ملن مسعود ناجً عمارة الرئٌسً الشارع السلوم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ

  هللا

 تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 18936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان المصبى محمود السٌد( ماركت المصبى) -  27

 حسٌن أبٌب دمحم/ملن الدٌروطى عمارة جمال جول شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 18937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحسٌنً السعٌد اٌمان -  28

 رزق دمحم رزق/ملن المصطفً مسجد بجوار المطار شارع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 18938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( سكر دمحم دمحم جالل دمحم)الترفٌهٌه لاللعاب سكر -  29

  دمحم فؤاد علً/ملن 39 عمارة 4كٌلو ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 18935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً امٌن امٌن دمحم -  35

  مطروح اسكندرٌه طرٌك62كٌلو مسعود اوالد لرٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 18939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر سلٌمان خمٌس احمد -  31

  سلٌمان خمٌس عمرو/ملن الشرع برج العسكرٌة الثانوٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 18942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مستور سلطان محمود مستور -  32

 سلطان محمود رجب/ملن الساحل بحري بزغولة شارع العلمٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 18941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر دمحم احمد حسٌن -  33

  ابوبكر دمحم احمد/ ملن - اغورمى شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 189455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصري احمد السٌد دمحم اسالم -  34

  السباعً عطٌه بشٌر/ملن لٌسكو خلف المحطه شارع اخر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد ناجى ابراهٌم سالمه -  35

 صالح فرج ادرٌس خمٌس/ملن التوحٌد مخبز بجوار التهرٌب شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد ناجى ابراهٌم سالمه -  36

 فرج ادرٌس خمٌس/ ملن االشباح سور بجوار العسكرٌه الثانوٌه بشارع رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 17665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل خوٌر منصور خوٌر -  37

 الفتاح عبد هللا عوض خالد/ ملن الثانوٌه شارع جالل زاهر منطمة بالعنوان وشنط احذٌه بنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوض عبدالحلٌم عالء -  38

 عبدالرحمن لرعانً عبدهللا دمحم/ملن هارون ابو محل بجوار النور برج االسكندرٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 17665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل خوٌر منصور خوٌر -  39

 الفتاح عبد هللا عوض خالد/ ملن الثانوٌه شارع جالل زاهر منطمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادهللا ناجى ابراهٌم سالمه -  45

 فرج ادرٌس خمٌس/ ملن التوحٌد مخبز بجوار التهرٌب شارع بالعنوان سٌارات غٌار لطع بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  15145 تابع ولٌد 2521/5/25 بتارٌخ 1155 بالرلم اودع صالح

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 18945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد حمد دمحم ٌوسف -  41

 رحٌم عمر دمحم جمال/ملن النجده سور بجوار الساحلى اسكندرٌه مطروح طرٌك على محل ،:   الـتأشٌر

 , العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 18943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود مصطفى محمود -  42

 ادرٌس الموى عبد حمزه/ ملن طرام بنزٌنة امام لدٌره برج ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 18944    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عتمان دمحم سمٌر حاتم -  43

 على سعٌد دمحم/ ملن 1 رلم محل جاردنز مارٌنا لرٌة التجارى السوق مارٌنا الساحلى مطروح اسكندرٌة طرٌك91 الكٌلو - العلمٌن ،

 نوار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 18948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب عالء محمود -  44

 على سٌد لٌلى/ ملن شولى استدٌو خلف الثانوٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 18947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه شاٌف ابو راضى مجدى -  45

 سعداوى السٌد عبد سالم/ملن لرٌةالدبلوماسٌن أمام 126 الكٌلو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب ابراهٌم ٌونس الدٌن عز -  46

 فتحً/ملن المرور شارع الغربٌه العزبه الحمام/بالعنوان مخلفات تدوٌر اعادة مكتب/بنشاط اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 2521/5/23بتارٌخ1156برلم اودع ناجً ٌوسف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 11551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى احمد بٌومى دمحم -  47

 برلم اودع 3 رشا برج 315 شارع6 جابر سٌدى/ بالعنوان االلى الحاسب غٌاراجهزة لطع/  بنشاط  اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

 55/55/55بتارٌخ81793 تابع ولٌد 5555

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب ابراهٌم ٌونس عزالدٌن -  48

  ناجً ٌوسف فتحً/ملن المرور شارع الغربٌه العزبه الحمام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 18951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدي فاوي صروت عبدالعلٌم -  49

 هارون حسن حسنً/ملن المحروسه زارةج بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 18955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم ٌوسف محمود -  55

 صالح دمحم عبدالجلٌل/ ملن زلٌلح مكتبة امام الصدٌك ابوبكر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 18949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد سعد مبارن احمد -  51

 سعد عبدالعلٌم مستور/ملن جوٌدة الحاج شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود دمحم -  52

/  ملن الجالء شارع على مطله لبلٌه بواجهه محل مطروح فى الكائن 2517/12/7 بتارٌخ 2172 برلم المودع الفرع الغاء تم ،

 الصغٌر احمد ماهر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 18955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌل دمحم دمحم نٌفٌن -  53

 مالن فوزى موسً/ ملن بنات الثانوٌه مدرسة بجوار بورسعٌد شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 18956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسبٌته خالد عبدهللا -  54

  دمحم سبٌته خالد حمٌدة/ملن االول الدور الرٌاض برج االسكندرٌه شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14383    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد توفٌك فتحى السٌد -  55

 ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم/ ملن الغربٌه العزبه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم على إبتسام -  56

 عبدالجواد عوض على/ ملن 11/رلم عمار جمال جول شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14383    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد توفٌك فتحى السٌد -  57

 ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم/ ملن الغربٌه العزبه امالحم/  بالعنوان وتورٌداتها عمومٌه مماوالت/  بنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  2521/5/26/بتارٌخ 1196/برلم اودع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 18957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد ابراهٌم حمد عبدالحكٌم -  58

 حمٌده فرج ونٌس/ملن االسكندرٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 18958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد هالل مرزوق سلٌمان -  59

 عٌاد هالل مرزوق ابوبكر/ ملن الجدٌده محكمه امام الماهره برج الماضى شارع ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 11245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام مهدي الرحمن عبد مهدي -  65

 ولٌد 555 برلم اودع هنداوى دمحم ابراهٌم ٌاسر/ ملن الطنٌخى عزبة بالعنوان غذائٌه مواد توكٌالت بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 5555 بتارٌخ 555 برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 18965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه فرج الكرٌم عبد ناجى -  61

 العمارى مٌهوب عوٌضه الكرٌم عبد/ملن الحدٌد السكه بحرى العلمٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 18315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العربً علً مجدي دمحم -  62

 ملكه  علوى دور اول اجٌاد برج الثانوٌة المدرسة شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 18959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه بكر ابو غانم بكر ابو -  63

 بشاي محروس اٌوب محروس/ملن علوي االول العسكرٌه الثانوٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 18962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى براهٌما عثمان هداٌا -  64

 بشٌر السٌد حمد السٌد صالح/ ملن الحدٌث اهل مسجد بجوار الجدٌد الشارع الجزائر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 18961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري بكر علً حمدي -  65

 السٌد البسٌونً حسٌن/ملن السٌاحً العلمٌن مارٌنا مركز(1/أ/2) نموذج(1/3) 15 منطمه مارٌنا العلمٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 18963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد السٌد الدٌن عز احمد -  66

 وحٌدة ماضً خالد/ملن الٌاسمٌن كافترٌا امام االسكندرٌه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 18964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لدورة احمد ٌوسف امل -  67

 حسن ابراهٌم دمحم/ملن عٌسً عبدهللا مستشفً بجوار الحوٌطً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 18965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌعه عبدالجواد عٌد خالد -  68

 عبدالجواد عٌد نصرهللا/ ملن البخارى مسجد بجوار السالم لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد الصبور عبد دمحم -  69

 برلم اودع 4 مٌنا لرٌة شاغلٌن اتحاد/  ملن 72 الكٌلو 4 مٌنا لرٌة/ بالعنوان ماركت سوبر بنشاط فرعى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

  14632 رلم تابع 2521/5/31 بتارٌخ 1241

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14631    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، على دمحم الحمٌد عبد على -  75

 4مٌنا لرٌة شاغلٌن اتحاد/ ملن 72. 55 كٌلو 4مٌنا لرٌة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 18966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً علً احمد دمحم -  71

  عبدالحً حمدي مدٌحه/ملن المصر البرٌد خلف المصر شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 15175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الفتاح عبد نبوت -  72

  بكار حسن دمحم/ ملن المدرسة بجوار الحكمة راس ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد عبدالصبور دمحم -  73

  4 مٌنا لرٌة شاغلٌن اتحاد/ ملن 72 الكٌلو 4 مٌنا لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم الحمٌد عبد على -  74

 اودع 4مٌنا لرٌة شاغلٌن اتحاد/ملن 72. 55 كٌلو4 مٌنا لرٌة الحمام بالعنوان كائن وكافتٌرٌا مطعم بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 2521/5/31 بتارٌخ 1238برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 18927   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً دمحم عبدالرحمن -  1

 (كلها19 المجموعه و السادسه المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) تصدٌر و استٌراد/نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر فوص,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 9958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كرٌم سنوسً خالد سعد -  2

 (والحراسه االمن وعمال البترولٌه المواد نمل فٌما) بترولٌه خدمات/ لٌصبح النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 9958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كرٌم سنوسً خالد سعد -  3

 (والحراسه االمن وعمال البترولٌه المواد نمل فٌما) بترولٌه خدمات/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 9958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه والخدمات للمماوالت سنوسى خالد سعد -  4

 (والحراسه االمن وعمال البترولٌه المواد نمل فٌما) بترولٌه خدمات/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 9958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه والخدمات للمماوالت سنوسى خالد سعد -  5

 (والحراسه االمن وعمال البترولٌه المواد نمل فٌما) بترولٌه خدمات/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 9432   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد المولً عبد غٌث -  6

 غذائٌة مواد ثالجة/ نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 16251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوض عبدالحلٌم عالء -  7

 تكنولوجٌا و االتصاالت وزارة من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)حكومٌه خدمات مكتب/لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( المعلومات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15564   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى فرج جادهللا ٌوسف -  8

 تصدٌر/لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 13887   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، لابٌل أحمد إسماعٌل حلمى دمحم -  9

 العمارٌة الوساطة اعمال/  نشاط اضافة:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 18933   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌه سلومه محمود عبدالسالم -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 18965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه فرج الكرٌم عبد ناجى -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 18932   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دمحم فؤاد احمد -  3

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 18936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان المصبى محمود السٌد( ماركت المصبى) -  4

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 18924   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوزى دمحم الحلٌم عبد هللا عبد -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 18937   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحسٌنً السعٌد اٌمان -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 18955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم ٌوسف محمود -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد عبدالصبور دمحم -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 13879   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌة جمعة عبدالعلٌم دمحم -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 16655   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب ابراهٌم ٌونس عزالدٌن -  15

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 18939   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر سلٌمان خمٌس احمد -  11

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 18965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌعه عبدالجواد عٌد خالد -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 18925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكرٌم عبد محسن دمحم السالم عبد -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 189455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصري احمد السٌد دمحم اسالم -  14

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 18951   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدي فاوي صروت عبدالعلٌم -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد ناجى ابراهٌم سالمه -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 18957   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد ابراهٌم حمد عبدالحكٌم -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 18958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد هالل مرزوق سلٌمان -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 18926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى ابراهٌم فتحى دمحم -  19

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 18938   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( سكر دمحم دمحم جالل دمحم)الترفٌهٌه لاللعاب سكر -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 رٌختا وفً 18949   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد سعد مبارن احمد -  21

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14631   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم الحمٌد عبد على -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 18935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رجب احمد ابراهٌم -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 18931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دومه نوح منصور فتحى -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 18944   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عتمان دمحم سمٌر حاتم -  25

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 18922   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجناٌنى ابراهٌم عبدالسمٌع عبدالمولى -  26

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 18943   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود مصطفى محمود -  27

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 18947   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه شاٌف ابو راضى مجدى -  28

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 18966   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً علً احمد دمحم -  29

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 18927   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً دمحم عبدالرحمن -  35

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 18935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً امٌن امٌن دمحم -  31

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14383   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد توفٌك فتحى السٌد -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 18964   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لدورة احمد ٌوسف امل -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 18925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر عطٌوه متولى بكر ابو -  34

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 18928   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى السٌد على خمٌس احمد -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 18929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فاروق صالح احمد -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 17665   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل خوٌر منصور خوٌر -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 18923   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناجى حامد شعبان عمر -  38

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 18942   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مستور سلطان محمود مستور -  39

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 18956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسبٌته خالد عبدهللا -  45

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 18963   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد السٌد الدٌن عز احمد -  41

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 17675   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن برٌدان زٌدان عاطف مى -  42

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 18934   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ عبدالمجٌد عبدالحمٌد وافى -  43

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 18941   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر دمحم احمد حسٌن -  44

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 18945   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد حمد دمحم ٌوسف -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 18959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه بكر ابو غانم بكر ابو -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 18962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم عثمان هداٌا -  47

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 18921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البزار السٌد جمال اشواق -  48

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 18948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب عالء محمود -  49

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 18955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌل دمحم دمحم نٌفٌن -  55

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 18961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري بكر علً حمدي -  51

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   االراضى وبٌع وتمسٌم للمماوالت النهار: الى 14931 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215554:  تارٌخ فى  ،  -  1

   واالسمنت للحدٌد مكه: الى 13466 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215556:  تارٌخ فى  ،  -  2

   التصدٌر و لالستٌراد الدٌب: الى 11553 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215519:  تارٌخ فى  ،  -  3

   االلتصادٌه المجموعه: الى 16928 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215525:  تارٌخ فى  ،  -  4

 بٌرفكت/لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 9822 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215526:  تارٌخ فى  ،  -  5

   العسكرٌه للمهمات

   الداجنى لالنتاج العز: الى 18963 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215535:  تارٌخ فى  ،  -  6

   البٌئٌه للخدمات حورس: الى 18937 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215531:  تارٌخ فى  ،  -  7

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   6956:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه خطاب السٌد دمحم احمد   - 1

 رلم بتاشٌر2556/6/26 بتارٌخ 167828 برلم تولٌعاته علً مصدق فسخ عمد بموجب نهائٌا تصفٌتها و الشركه حل تم  السجل

 2521/5/5 بتارٌخ 1568

 تم   25215523 تارٌخ وفى ،   11712:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكة على عبده أحمد عبدالفتاح أحمد   - 2

 بالتاشٌر المرفك 2521لسنة أ252/برلم تضامن شركة فسخ عمد بموجب نهائٌا وتصفٌتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 2521/5/23/بتارٌخ 1153/رلم

  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   11712:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم احمد اسامه   - 3

 1153/رلم بالتاشٌر المرفك 2521لسنة أ252/برلم تضامن شركة فسخ عمد بموجب نهائٌا وتصفٌتها الشركه حل تم

 2521/5/23/بتارٌخ

   25215527 تارٌخ وفى ،   7285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  مٌهوب عوٌضه فرج ورثة وشرٌكتها رحومه ضواٌا   - 4

 رلم بالتأشٌر المرفك 2521 لسنة أ875 برلم تضامن شركة فسخ عمد بموجب نهائٌا وتصفٌتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم

 2521/5/27 بتارٌخ 1215

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215555،   تارٌخ وفً 9645، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه ابوبكر عبدالرازق عبدالرحٌم شركة -  1

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

 رأس تعدٌل تم 25215555،   تارٌخ وفً 9645، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ابوبكر عبدالرازق عبدالرحٌم -  2

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 18894    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و جورجً لمعً ناجح جورج -  1

 سنفنكس شركة/ ملن الشمالى الساحل الفٌستاباى لرٌة - العلمٌن/ بالعنوان النشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  18894 تابع ولٌد 2521/5/6 بتارٌخ 1575 بالرلم اودع والخدمات لالدارة

 تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 18894    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و جورجً لمعً ناجح جورج -  2

 لالارة سفنكس شركة/ ملن الشمالى الساحل كاسكادا الفٌستا لرٌة/  بالعنوان النشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 18894 تابع ولٌد 2521/5/6 بتارٌخ 1578 بالرلم اودع والخدمات

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16222    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة فرغلى حمدى دمحم -  3

 برلم اودع احمد فرغلً حمدي/ملن جوٌدة الحاج شارع الحمام/بالعنوان النشاط بنفس جدٌد فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 2521/5/35بتارٌخ1231



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبدالرحٌم شركة: الى 9645 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215555:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركاه ابوبكر عبدالرازق

 سلطان هالل عاطف: الى 18724 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215515:  تارٌخ فى  ،  -  2

 شرٌكه و لوٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السلطات كافة وله منفردا والتولٌع االداره حك وحده له  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  موسً فاٌز فرج هانى -  1

 بٌع وحك الشٌكات على منفردا والتولٌع واالٌداع السحب وحك بالبنون الحسابات فتح حك وله الشركه غرض لتحمٌك والصالحٌات

 معامالت كافة على منفردا والتولٌع المحامٌن توكٌل وحك وااللتراض الرهن وحك والسٌارات والمعدات واالالت االصول وشراء

 عدة تعٌٌن فى الحك وله اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الغٌر مع الشركه وتعالدات

 9645   برلم    25215555:  تارٌخ ، الشركه عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن

 السلطات كافة وله منفردا والتولٌع االداره حك وحده له  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  موسً فاٌز فرج هانى -  2

 بٌع وحك الشٌكات على منفردا والتولٌع واالٌداع السحب وحك بالبنون الحسابات فتح حك وله الشركه غرض لتحمٌك والصالحٌات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 معامالت كافة على منفردا والتولٌع المحامٌن توكٌل وحك وااللتراض الرهن وحك والسٌارات والمعدات واالالت االصول وشراء

 عدة تعٌٌن فى الحك وله اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الغٌر مع الشركه وتعالدات

 9645   برلم    25215555:  تارٌخ ، الشركه عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن

 الشركه تمثٌل فً الحك وله التولٌع و االدارة حك وحده  له  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  لوٌه سلطان هالل عاطف -  3

 و التعالد و االلتراض و االٌداع و السحب و البنكٌه الحسابات بفتح البنون و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌه الجهات امام

:  تارٌخ ، اغراضها ضمن من و الشركه لصالح التصرف ٌكون ان بشرط العام و الخاص المطاع شركات مع الصفمات ابرام

 18724   برلم    25215515

 الشركه تمثٌل فً الحك وله التولٌع و االدارة حك وحده  له  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  لوٌه سلطان هالل عاطف -  4

 و التعالد و االلتراض و االٌداع و السحب و البنكٌه الحسابات بفتح البنون و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌه الجهات امام

:  تارٌخ ، اغراضها ضمن من و الشركه لصالح التصرف ٌكون ان بشرط العام و الخاص المطاع شركات مع الصفمات ابرام

 18724   برلم    25215515

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15525   برلم    25215554:  تارٌخ ، 1549  2521/3/1/ج  عبدالباسط عبده سعٌد صفاء -  1

 14776   برلم    25215554:  تارٌخ ، 1552  2525/15/3/ج  عمر الونٌس عبد الغنى عبد الحلٌم عبد -  2

 11845   برلم    25215554:  تارٌخ ، 1545  2521/1/25/ج  مسعد مطاوع مسعد دولت -  3

 15578   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1559  2521/3/29ج  هللا عبد محمود دمحم إسالم -  4

 15587   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1575  2521/4/5/ج  حسٌن فرج مفتاح حسن -  5

 8321   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1554  2521/3/27/ج  عموب ٌادم جمعه بوحسٌن -  6

 8321   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1554  2521/3/27/ج  عموب ٌادم جمعه سعٌد -  7

 9887   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1557  2521/3/5 ج  اسحاق دمحم دمحم حسن -  8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15114   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1555  2521/4/17/ج  حسن فرج دمحم فرج -  9

 13879   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1565  2519/4/12 ج  لوٌة جمعة عبدالعلٌم دمحم -  15

 13466   برلم    25215556:  تارٌخ ، 1571  2518/6/18/ج  إبراهٌم حمٌدة حامد ناجً -  11

 13593   برلم    25215559:  تارٌخ ، 1591  2518/15/28/ج  عبدالجواد بدر محمود صافى -  12

 11968   برلم    25215559:  تارٌخ ، 1588  2521/4/9ج  صالح محمود طاهر عبدالناصر -  13

 13496   برلم    25215559:  تارٌخ ، 1583  2518/7/14/ج  دمحم لاسم سلٌمان وازن -  14

 11993   برلم    25215559:  تارٌخ ، 1581  2521/4/25ج  ٌونس صالح عبدالرحٌم ٌحٌى -  15

 11852   برلم    25215515:  تارٌخ ، 1594  2521/2/25ج  مراجع عبدالمولى فراج ابو مراجع -  16

 13265   برلم    25215515:  تارٌخ ، 1596  2518/3/3 ج  دمحم عبدالرحٌم عبدالرحٌم االء -  17

 6414   برلم    25215515:  تارٌخ ، 1599  2521/4/9 ج  محروس اٌوب محروس -  18

 12518   برلم    25215511:  تارٌخ ، 1156  2521/5/8ج  علوانى العاطى عبد منصور ٌوسف -  19

 11954   برلم    25215517:  تارٌخ ، 1115  2521/4/5 ج  جادهللا حمٌدة فرج دمحم -  25

 11895   برلم    25215517:  تارٌخ ، 1157  2516/3/21 ج  خلٌفة عبدالمحسن حسن دمحم -  21

 11895   برلم    25215517:  تارٌخ ، 1158  2521/3/21 ج  خلٌفة عبدالمحسن حسن دمحم -  22

 11731   برلم    25215517:  تارٌخ ، 1112  2521/11/1/ج  دمحم هللا عبد فرج حمد -  23

 15154   برلم    25215518:  تارٌخ ، 1117  2521/5/8/ج  زاٌد على عبدالعزٌز غالب دمحم -  24

 14637   برلم    25215518:  تارٌخ ، 1114  2525/7/1ج  احمد دمحم احمد امنٌه -  25

 9432   برلم    25215519:  تارٌخ ، 1127  2519/6/16 ج  الحمٌد عبد المولً عبد غٌث -  26

 15515   برلم    25215519:  تارٌخ ، 1135  2521/2/24/ج  عماره احمد حسنٌن عماره محمود -  27

 11944   برلم    25215519:  تارٌخ ، 1123  2521/4/4ج  عمراج ابوسٌف عٌسى عبدالرحٌم -  28

 14115   برلم    25215519:  تارٌخ ، 1129  2519/9/21ج  عبدهللا سرٌع أبو على سرٌع أبو -  29

 15171   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1146  2521/5/11ج  منتصر دمحم صالح منى -  35

 15145   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1149  2521/4/28ج  جادهللا ناجى ابراهٌم سالمه -  31

 15564   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1136  2521/3/23ج  موسى فرج جادهللا ٌوسف -  32

 6341   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1132  2515/12/28ج  ابوالدهب دمحم دمحم فاروق -  33

 6341   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1133  2515/12/28ج  ابوالدهب دمحم دمحم فاروق -  34

 6341   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1134  2525/12/28ج  ابوالدهب دمحم دمحم فاروق -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2555   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1142  2519/7/8 ج  سلٌمان عبدالزٌن صالح -  36

 12976   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1138  2517/9/18/ج*  هللا جاب ٌونس سالمة أحمد* -  37

 2555   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1141  2521/2/28 ج  2صالح صٌدلٌه -  38

 15253   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1135  2521/4/12 ج  السٌد اٌراهٌم فتحً عمرو -  39

 13792   برلم    25215523:  تارٌخ ، 1163  2519/2/27/ج  أحمد محمود إبراهٌم ٌاسر -  45

 15553   برلم    25215523:  تارٌخ ، 1159  2521/3/17 ج  شعٌب نصر سلطان ٌوسف -  41

 13826   برلم    25215524:  تارٌخ ، 1167  2519/3/17 ج  الجواد عبد الرازق عبد فاٌز -  42

 8919   برلم    25215524:  تارٌخ ، 1168  2517/15/19/ج  موسى سلٌمان فرج الدٌن عالء -  43

 15555   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1172  2511/7/4/ج  على الغنى عبد جبر  فاٌز -  44

 11844   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1191  2526/52/55 حتى سارى  حمد متخاطرى صالح رمضان -  45

 15926   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1183  2519/2/25ج  المابوس ابراهٌم محمود اسامه -  46

 14826   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1185  2525/11/12/ج  حمٌده فرج دمحم ٌوسف -  47

 7652   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1179  2559/6/5/ج  سعٌد الحلٌم عبد موسى رجب -  48

 7652   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1185  2514/6/5/ج  سعٌد الحلٌم عبد موسى رجب -  49

 7652   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1181  2519/6/5/ج  سعٌد الحلٌم عبد موسى رجب -  55

 9855   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1176  2515/15/29/ج  عباس احمد دمحم احمد -  51

 9855   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1177  2515/15/29/ج  عباس احمد دمحم احمد -  52

 9855   برلم    25215525:  تارٌخ ، 1178  2525/15/29/ج  عباس احمد دمحم احمد -  53

 12415   برلم    25215526:  تارٌخ ، 1216  2521/11/22 حتى سارى  جبرٌل فرج دمحم سعٌد -  54

 14175   برلم    25215526:  تارٌخ ، 1258  2524/11/59 حتى سارى  حسن دمحم على إبتسام -  55

 11892   برلم    25215526:  تارٌخ ، 1199  2526/53/25 حتى سارى  علً بدر مستور حمدي -  56

 11879   برلم    25215526:  تارٌخ ، 1189  2521/3/14/ج  علوانى عبدالعاطى منصور عبدالونٌس -  57

 14958   برلم    25215527:  تارٌخ ، 1252  2526/51/52 حتى سارى  ٌوسف محمود الحمٌد عبد كرٌم -  58

 13377   برلم    25215527:  تارٌخ ، 1251  2523/55/11 حتى سارى  على دمحم حمٌد على -  59

 14767   برلم    25215527:  تارٌخ ، 1255  2525/59/27 حتى سارى  عبدالحمٌد معٌوف خلٌل فرج -  65

 13349   برلم    25215527:  تارٌخ ، 1256  2523/54/25 حتى سارى  عثمان خالد عثمان صافً -  61
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 15175   برلم    25215531:  تارٌخ ، 1248  2526/55/15 حتى سارى  دمحم الفتاح عبد نبوت -  75
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 6563   برلم    25215531:  تارٌخ ، 1236  2521/12/52 حتى سارى  عطٌه دمحم مصطفى -  75

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14991   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1556  2521/2/15/ج  وشرٌكة الونٌس عبد العال عبد مهدى شركة -  1
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 6956   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1655  2512/12/4ج  وشركاه خطاب السٌد دمحم احمد -  4

 6956   برلم    25215555:  تارٌخ ، 1566  2517/12/3ج  وشركاه خطاب السٌد دمحم احمد -  5

 14589   برلم    25215556:  تارٌخ ، 1579  2519/9/7/ج  وشرٌكة شعٌب صالح عبدالحلٌم عماد -  6
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