
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وماٌ شهر الخانكة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2
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 . راس المال 
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 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لسجلا تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 بلدى مخبز عن 16117 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  الثمبى السٌد عواد اشرف -  1

 السٌد عواد اشرف/ ملن الثمبى حارة. ش عبٌان كفر زعبل ابو:  بجهة ، الى نصف

 ادوات تجارة عن 16137 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرندس دمحم كامل ربٌع -  2

 جبٌلى شعبان رمضان/  ملن - المرج طرٌك - الجمهورٌة ش الرمل حوض - العٌاٌدة عرب:  بجهة ، عرائس وجهاز منزلٌة

 مكتب عن 16133 برلم 21211518 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمود نعٌم لطفى مصطفى -  3

 ناصر على احمد طارق/ ملن ابوزعبل مارٌا ارض الجمهورٌه. ش1:  بجهة ، مخلفات ونمل تصدٌر

 ، بالستٌن مصنع عن 16127 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه علٌوه سعٌد احمد -  4

 سالمه علٌوه سعٌد/ ملن العكرشة ابوزعبل:  بجهة

 محل عن 16145 برلم 21211526 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على دمحم عطٌه صبحى اسامه -  5

 عثمان اسماعٌل زكٌه/ ملن السرجانى. ش الخانكه:  بجهة ،( 2121/4/14 فى 3167/2337 رلم امنٌه بموفمه)  ستٌشن بالى

 16151 برلم 21211531 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهب ابو عبدالعزٌز زٌدان ابراهٌم هللا منه -  6

 عزازى على اسماعٌل دمحم/ ملن الصحى الصرف. ش-الخصوص:  بجهة ، بماله عن

 لاعات تاجٌر مكتب عن 16153 برلم 21211531 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب السٌد دمحم السٌد -  7

 دٌاب دمحم السٌد دمحم/ ملن  ٌولٌو 23 شباب مركز. ش -الملج:  بجهة ، افراح

 بٌع عن 16121 برلم 21211519 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم السٌد محمود -  8

 عاٌد مسلم سالم/ ملن شاكر حوض الجبل ترعة:  بجهة ، االنترنت وخدمات الكمبٌوتر العاب عدا فٌما والمعدات وتورٌدااللعاب

 بٌع عن 16121 برلم 21211519 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم السٌد محمود -  9

 الكورنٌش شارع بالعنوان رئٌسى محل للتاجر:  بجهة ، االنترنت وخدمات الكمبٌوتر العاب عدا فٌما والمعدات وتورٌدااللعاب

 ومزادات معارض تنظٌم/ بنشاط السمان دمحم محمود احمد/ ملن عمٌر بن مصعب بجوار ناصر مدٌنة 23 شمة 5 عمارة الشرلى

 سوهاج 82531 برلم ولٌد 2118/11/4 فى افتتاحه تم وكافتٌرٌات ومالهى عمومٌة

:  بجهة ، صٌدلٌة عن 16131 برلم 21211511 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم ٌاسمٌن -  11

 عطٌة دمحم اٌمان/ ملن - البلبٌسى المصرف ش - الملج

:  بجهة ، صٌدلٌة عن 16131 برلم 21211511 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم ٌاسمٌن -  11

 عطٌة دمحم اٌمان/ ملن - البلبٌسى المصرف ش - الملج

 المراتب تصنٌع عن 16141 برلم 21211521 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم دمحم احمد دمحم -  12

:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا وفٌما العسكرى والزى العماله تورٌد عدا فٌما العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر والمفروشات واالثاث

 حسنٌن دمحم عمر/ملن مسطرد طرٌك سرٌالوس-الخانكه

 وتورٌدات تجاره عن 16142 برلم 21211524 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم امام فتحى امام -  13

 عبدالمادر ٌاسر/ ملن الثامن الحى 27 المنطمه-17145 بلون:  بجهة ، التجارٌه والمحال والمخازن ماركت السوبر تجٌهزات

 بسٌونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 16151 برلم 21211527 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحجار ٌوسف عبدهللا السٌد محمود -  14

 مٌدان الجمهورٌه. ش:  بجهة ، العماله وتورٌد العسكرى الزى وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما محمول وإكسسوار عامه تورٌدات

 شرٌبنى دمحم محسن ورثة/ ملن المحطه

 نمل مكتب عن 16128 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر السٌد احمد رجب منى -  15

:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى تنظٌم جهاز من الالزمه الترخٌص على الحصول بعد السٌاحٌه الرحالت عدا فٌما ورحالت عمال

 احمد رجب دمحم/ ملن اده عزبة ابوزعبل

 

 عن 16139 برلم 21211519 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباجورى دمحم عبدالمادر ابراهٌم -  16

 ب،ج الصناعٌه المنطمه 27119 بلون 2 ق:  بجهة ، والمراتب والمفروشات فٌبٌر تصنٌع

 تصنٌع عن 16124 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح دمحم محسن عبدالرحمن -  17

 صالح دمحم محسن/ ملن اٌعالصن مدرسة امام عنتر احمد. ش:  بجهة ، الغذائٌه المواد وتعبئة

 اضافات عن 16118 برلم 21211515 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم  عبده رشدى عماد -  18

 ج ، ب الصناعٌة المنطمة - الصغٌرة الصناعات منطمة 64 ، 62 المطعة:  بجهة ، جاهزة اسمنتٌة ومون خرسانٌة

 تورٌد عن 16138 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواص اسماعٌل دمحم اسماعٌل -  19

 ٌونس السٌد دمحم/ ملن الجمهورٌه. ش الملج:  بجهة ، غذائٌه مواد ونمل

 ، بمالة عن 16131 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود العزٌز عبد كرم نهً -  21

 الفتاح عبد حسن ابراهٌم/ ملن الملج الدرب مٌدان العمدة ش الخانكة:  بجهة

 ، مجمدات بٌع عن 16144 برلم 21211525 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد منصور سٌد دمحم -  21

 فرج دمحم عمرو/ ملن - زمان حالوة مطعم بجوار المشلة ش زعبل ابو:  بجهة

 نمل مكتب عن 16123 برلم 21211511 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج السٌد احمد سٌد السٌد اٌه -  22

 ، والدولً الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد السٌاحٌه الرحالت عدا فٌما ورحالت عمال

 هللا عوض شعبان لاسم/ملن العٌاٌده عرب-الخانكه:  بجهة

 مكتب عن 16125 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى فهمى احمد -  23

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد)  السٌاحٌة الرحالت عدا فٌما عمال ونمل رحالت

 مصطفى فهمى مصطفى/ ملن - مصلح الشٌخ - االصفر الجبل:  بجهة ،(  والدولى

 بجهة ، بماله عن 16143 برلم 21211525 فى لٌد ، 25110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم النبً عبد شٌماء -  24

 علٌوه دمحم هادٌه/ملن الرٌس عمر ش الخانكه بندر: 

 مواشى تربٌه عن 16129 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان دمحم حسن دمحم ماجد -  25

 ابراهٌم دمحم هٌثم/ملن سندوه-الخانكه:  بجهة ،

 رحالت مكتب عن 16126 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى محرم احمد  محرم -  26

:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه الترخٌص على الحصول بعد السٌاحٌه الرحالت عدا فٌما عمال ونمل

 لسٌط على امٌن سعٌد دمحم/ ملن العٌاٌده عرب الخانكه

 معرض عن 16147 برلم 21211526 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السٌد عبداللطٌف اٌهاب -  27

 الخامس الحى 16187 بلون 9 رلم ارض لطعه:  بجهة ، السٌارات غٌار ولطع سٌارات تجاره

 معرض عن 16147 برلم 21211526 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السٌد عبداللطٌف اٌهاب -  28

 عرابى احمد جمعٌه 11 خط 252:  بجهة ، السٌارات غٌار ولطع سٌارات تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 16132 برلم 21211518 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانى عودة مصطفى دروٌش عزٌزة -  29

 عودة مصطفى دروٌش/  ملن - العزٌز عبد احمد البطل ش:  بجهة ، بمالة

 مكتب عن 16135 برلم 21211515 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى امبابى مصطفى رضا -  31

 المرج سجن طرٌك:  بجهة ،( 2121 لسنه 2151/1227 رلم امنٌه بموافمه)  مطبوعات وتورٌد واعالن دعاٌه

 توزٌع عن 16136 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالغنى فوزى احمد -  31

 عبدالغنى فوزى دمحم/ملن النمكى فٌال خلف الحفٌر-الخصوص:  بجهة ، غذائٌه مواد وتعبئه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المواد وتورٌدات والمماوالت  والتصدٌر االستٌراد  ،  شركة   السالم عبد محمود فاتن وشرٌكته السٌد حسان محمود دمحم -  1

 برلم 21211518 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس(   كاملة 19 والفمرة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)   الغذائٌة

 كاملة 19 والفمرة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)   الغذائٌة المواد وتورٌدات والمماوالت  والتصدٌر االستٌراد عن ، 16134

 23 شمة 72 عمارة - الثامن الحى:  بجهة ،( 

 عدا فٌما والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت والمفروشات المراتب بٌع  ،  شركة   وشرٌكته العوفى سند محمود عابد ابراهٌم -  2

 عن ، 16152 برلم 21211527 فى ،لٌدت 161110111   مالها ،رأس  العسكرى الزى وتورٌد العماله وتورٌد االنترنت خدمات

 بجهة ، العسكرى الزى وتورٌد العماله وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت والمفروشات المراتب بٌع

 عثمان احمد رشاد/ ملن الجدٌد السوق. ش ابوزعبل: 

 2121 لسنه116 رلم امنٌه بموافمه)  الالزمه الترخٌص على الحصول بعد  ،  شركة   وشركاها حشمت انجى للتعلٌم المصرٌه -  3

 على الحصول بعد عن ، 16154 برلم 21211531 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس  2121 لسنه 1143 صادر

 اسماعٌلٌه مصر طرٌك 43:  بجهة ، 2121 لسنه 1143 صادر 2121 لسنه116 رلم امنٌه بموافمه)  الالزمه الترخٌص

 الصحراوى

 فى المعاونه للغات بردى مدرسة مبؤس المعروفه المدارس وتشغٌل ادارة  ،  شركة   وشركاها حشمت انجى للتعلٌم المصرٌه -  4

 دراسة فى والتوسع المناظره الرسمٌه المدارس فى الممرره والمناهج الخطط وفك والفنى العام الثانوى او االساسى التعلٌم مجال

 االعلى المجلس موافمة وبعد والتعلٌم التربٌه وزٌر ماٌمرره وفك خاصة مناهج ودراسة الممرر الرسمٌه المناهج بجانب اجنبٌه لغات

 الخاص التعلٌم بشؤن 1993/1286 بتارٌخ الصادر 136 رلم التعلٌم وزٌر ولرار واللوائح المانون احكام مراعاه مع ذلن وكل للتعلٌم

 وتشغٌل ادارة عن ، 16154 برلم 21211531 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس   والحراسه واالمن االنترنت عد فٌما

 والمناهج الخطط وفك والفنى العام الثانوى او االساسى التعلٌم مجال فى المعاونه للغات بردى مدرسة بؤسم المعروفه المدارس

 وفك خاصة مناهج ودراسة الممرر الرسمٌه المناهج بجانب اجنبٌه لغات دراسة فى والتوسع المناظره الرسمٌه المدارس فى الممرره

 التعلٌم وزٌر ولرار واللوائح المانون احكام مراعاه مع ذلن وكل للتعلٌم االعلى المجلس موافمة وبعد والتعلٌم التربٌه وزٌر ماٌمرره

 مصر طرٌك 43:  بجهة ، والحراسه واالمن االنترنت عد فٌما الخاص التعلٌم بشؤن 1993/1286 بتارٌخ الصادر 136 رلم

 الصحراوى اسماعٌلٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نم  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   12841:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصر برتله مجلع شحاته   - 1

 نهائٌا التجارة ترن بسبب المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   5681:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فارس مصطفى رمضان رزله   - 2

 نهائٌا التجاره ترن بسبب المٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   15227:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم إسماعٌل دمحم   - 3

 التاجر لوفاه نهائٌا التجاره ترن بسبب المٌد محو

 شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   3653:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخالك عبد دمحم الوهاب عبد صفاء   - 4

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   11716:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  أحمد الفمً جاد دهب   - 5

 نهائٌآ التجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  15357 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حجاج على محمود عمر دمحم -  1

  جنٌه  151110111، ماله رأس لٌصبح المال أسر تعدٌل:   التؤشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  4742 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فتوح مصطفى دمحم صفوت -  2

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  8853 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علٌان الرحمن عبد محمود دمحم -  3

  جنٌه  811110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  12386 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدر احمد حسٌن الضبع -  4

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  9933 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشرلاوى صالح رزق اٌوب سعد -  5

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 16117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الثمبى السٌد عواد اشرف -  1

 السٌد عواد اشرف/ ملن الثمبى حارة. ش عبٌان كفر زعبل ابو ،:   الـتؤشٌر

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 16119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز فتحى احمد -  2

 عكاشه عبدالعزٌز فتحى/ ملن الخصوص فهمى دمحم شارع 7 رلم العمار ،

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 16118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم  عبده رشدى عماد -  3

  ج ، ب الصناعٌة المنطمة - الصغٌرة الصناعات منطمة 64 ، 62 المطعة ،

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 16121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العامة للمماوالت امام -  4

  الملج - النٌل  حوض 26 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم السٌد محمود -  5

 عاٌد مسلم سالم/ ملن شاكر حوض الجبل ترعة ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم السٌد محمود -  6

/ ملن عمٌر بن مصعب بجوار ناصر مدٌنة 23 شمة 5 عمارة الشرلى الكورنٌش شارع بالعنوان رئٌسى محل للتاجر ،:   الـتؤشٌر

 برلم ولٌد 2118/11/4 فى افتتاحه تم وكافتٌرٌات ومالهى عمومٌة ومزادات معارض تنظٌم/ بنشاط السمان دمحم محمود احمد

 سوهاج 82531

 تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد دانٌال حمدى سامح)  حمدى سامح د صٌدلٌة -  7

 الخصوص  عالم عزبة الصحى الصرف ش 6 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر السٌد احمد رجب منى -  8

 احمد رجب دمحم/ ملن اده عزبة ابوزعبل ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى محرم احمد  محرم -  9

 لسٌط على امٌن سعٌد دمحم/ ملن العٌاٌده عرب الخانكه ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه علٌوه سعٌد احمد -  11

 سالمه علٌوه سعٌد/ ملن العكرشة ابوزعبل ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم محسن عبدالرحمن -  11

 صالح دمحم محسن/ ملن الصناٌع مدرسة امام عنتر احمد. ش ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج السٌد احمد سٌد السٌد اٌه -  12

  هللا عوض شعبان لاسم/ملن العٌاٌده عرب-الخانكه ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 4742    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فتوح مصطفى دمحم صفوت -  13

 الماهره         برلم ولٌد/     2121/5    فى     برلم اودع الولٌد بن خالد 1ش 33/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان دمحم حسن دمحم ماجد -  14

  ابراهٌم دمحم هٌثم/ملن سندوه-الخانكه ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى فهمى احمد -  15

  مصطفى فهمى مصطفى/ ملن - مصلح الشٌخ - االصفر الجبل ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد كرم نهً -  16

 الفتاح عبد حسن ابراهٌم/ ملن الملج الدرب مٌدان العمدة ش الخانكة ،:   الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 16131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم دمحم ٌاسمٌن -  17

  عطٌة دمحم اٌمان/ ملن - البلبٌسى المصرف ش - الملج ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 16135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى امبابى مصطفى رضا -  18

  المرج سجن طرٌك ،:   الـتؤشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 16132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنانى عودة مصطفى دروٌش عزٌزة -  19

 عودة مصطفى دروٌش/  ملن - العزٌز عبد احمد البطل ش ،:   الـتؤشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 16133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محمود نعٌم لطفى مصطفى -  21

 ناصر على احمد طارق/ ملن ابوزعبل مارٌا ارض الجمهورٌه. ش1 ،:   الـتؤشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 5988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌدار دمحم صابر عبدللطٌف دمحم -  21

 ماركت كازٌون بجوار الشعراوى مجمع الخانكة/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرندس دمحم كامل ربٌع -  22

 جبٌلى شعبان رمضان/  ملن - المرج طرٌك - الجمهورٌة ش الرمل حوض - العٌاٌدة عرب ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالغنى فوزى احمد -  23

  عبدالغنى فوزى دمحم/ملن النمكى فٌال خلف الحفٌر-الخصوص ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخواص اسماعٌل دمحم اسماعٌل -  24

 ٌونس السٌد دمحم/ ملن الجمهورٌه. ش الملج ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 16139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجورى دمحم عبدالمادر ابراهٌم -  25

  ب،ج الصناعٌه المنطمه 27119 بلون 2 ق ،:   الـتؤشٌر

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 16141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم احمد دمحم -  26

  حسنٌن دمحم عمر/ملن مسطرد طرٌك سرٌالوس-الخانكه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 11926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور ابراهٌم فرج مدحت -  27

 برلم ولٌد 2121/5/21 فى 791 برلم اودع ابراهٌم فرج مدحت/ملن العٌاٌده عرب-سرٌالوس.ش/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر

  11926 تابع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد سمٌر رامى -  28

 زعبل ابو شركة/ ملن الصناعٌة االمل منطمة زعبل ابو طرٌك/  بالعنوان ائنالك االخر الرئٌسى المحل صفة تعدٌل ،:   الـتؤشٌر

  رئٌسى محل لٌصبح الخانكة 15142 برلم والممٌد 2117/11/1 فى  1211 برلم والمودع المتخصصة للكٌماوٌات

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 11926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور ابراهٌم فرج مدحت -  29

   ابراهٌم فرج مدحت/ملن العٌاٌده عرب طرٌك سرٌالوس ،:   الـتؤشٌر

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 16142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امام فتحى امام -  31

  بسٌونى عبدالمادر ٌاسر/ ملن الثامن الحى 27 المنطمه-17145 بلون ،

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم موسى دمحم ابراهٌم -  31

  فروج عباس راشد/ ملن النصر جمعٌة ارض ابوزعبل/ الى العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 16141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمسٌح فإاد فاروق مرفت -  32

 الخاصه داود فتحى مدرسة بجوار الزنانٌر ترعة. ش الخصوص ،:   الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 16143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم النبً عبد شٌماء -  33

 علٌوه دمحم هادٌه/ملن الرٌس عمر ش الخانكه بندر ،:   الـتؤشٌر

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 16144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد منصور سٌد دمحم -  34

  فرج دمحم عمرو/ ملن - زمان حالوة مطعم بجوار المشلة ش زعبل ابو ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 16145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نعثما على دمحم عطٌه صبحى اسامه -  35

  عثمان اسماعٌل زكٌه/ ملن السرجانى. ش الخانكه ،:   الـتؤشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 16147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد عبداللطٌف اٌهاب -  36

  الخامس الحى 16187 بلون 9 رلم ارض لطعه ،:   الـتؤشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 16147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد عبداللطٌف اٌهاب -  37

  عرابى احمد جمعٌه 11 خط 252 ،:   الـتؤشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 16148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض دمحم احمد مصطفى اسالم -  38

  والتجاره للصناعه جرانتى شركه/ ملن الغربى االمتداد االولى الصناعٌه المنطمه 2114 بلون 14 رلم لطعه ،:   الـتؤشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 16151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحجار ٌوسف عبدهللا السٌد محمود -  39

 شرٌبنى دمحم محسن ورثة/ ملن المحطه مٌدان الجمهورٌه. ش ،:   الـتؤشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 11381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على دمحم مصطفى دمحم -  41

 فى 6814 برلم والمودع طرشى بٌع محل/ بنشاط بشر سٌدى سعد ابن ش/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتؤشٌر

 االسكندرٌة شرق 91776 برلم والممٌد 2118/6/28

,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 16149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الرحمن عبد دمحم شعراوى -  41

  حمزة كفر* - هدةالمعا ش ،:   الـتؤشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 16151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهب ابو عبدالعزٌز زٌدان ابراهٌم هللا منه -  42

  عزازى على اسماعٌل دمحم/ ملن الصحى الصرف. ش-الخصوص ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 16153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب السٌد دمحم السٌد -  43

  دٌاب دمحم السٌد دمحم/ ملن  ٌولٌو 23 شباب مركز. ش -الملج ،

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 16155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمود دمحم -  44

 27.ق 17133 بلون عائلى اسكان ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد سمٌر رامى -  45

  الجبل ترعه شعٌر ابو. ش 3/ بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211515 تارٌخ وفً 16119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز فتحى احمد -  1

 سٌارات اصالح ورشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً 16119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز فتحى احمد -  2

 وبطارٌات غٌارسٌارات لطع وبٌع سٌارات  إصالح مركز/ الى النشاط تعدٌل

:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211521 تارٌخ وفً 15554   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد احمد عمرو -  3

 سٌارات خدمة/  نشاط اضافة

 تعدٌل:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211524 تارٌخ وفً 652   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم موسى دمحم ابراهٌم -  4

 فوم مصنع/ الى النشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211531 تارٌخ وفً 11737   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل صلٌب عادل ماٌكل -  5

 طبٌه كمامات تصنٌع/  نشاط اضافه:  التؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211527 تارٌخ وفً 16151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحجار ٌوسف عبدهللا السٌد محمود -  1

 خاص: التؤشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211518 تارٌخ وفً 16133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محمود نعٌم لطفى مصطفى -  2

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211521 تارٌخ وفً 11926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور ابراهٌم فرج مدحت -  3

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211515 تارٌخ وفً 16118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم  عبده رشدى عماد -  4

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى فهمى احمد -  5

 خاص: التؤشٌر

: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211524 تارٌخ وفً 16142   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امام فتحى امام -  6

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16137   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرندس دمحم كامل ربٌع -  7

 خاص: التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211526 تارٌخ وفً 16148   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض دمحم احمد مصطفى اسالم -  8

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر السٌد احمد رجب منى -  9

 خاص: التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211524 تارٌخ وفً 16141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمسٌح فإاد فاروق مرفت -  11

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211515 تارٌخ وفً 16117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الثمبى السٌد عواد اشرف -  11

 خاص: التؤشٌر



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى محرم احمد  محرم -  12

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211525 تارٌخ وفً 16143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم النبً عبد شٌماء -  13

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد كرم نهً -  14

 خاص: التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجورى دمحم عبدالمادر ابراهٌم -  15

 خاص: التؤشٌر وصف

 تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد دانٌال حمدى سامح)  حمدى سامح د صٌدلٌة -  16

 خاص: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211515 تارٌخ وفً 16135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى امبابى مصطفى رضا -  17

 خاص: التؤشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالغنى فوزى احمد -  18

 خاص: التؤشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211527 تارٌخ وفً 16149   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الرحمن عبد دمحم شعراوى -  19

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم دمحم ٌاسمٌن -  21

 خاص: التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخواص اسماعٌل دمحم اسماعٌل -  21

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211531 تارٌخ وفً 16153   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب السٌد دمحم السٌد -  22

 خاص :التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16124   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم محسن عبدالرحمن -  23

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211515 تارٌخ وفً 16119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز فتحى احمد -  24

 خاص: التؤشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج السٌد احمد سٌد السٌد اٌه -  25

 خاص: التؤشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211526 تارٌخ وفً 16147   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد عبداللطٌف اٌهاب -  26

 خاص: التؤشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211531 تارٌخ وفً 16155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمود دمحم -  27

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان دمحم حسن دمحم ماجد -  28

 خاص: التؤشٌر



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 16121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم السٌد محمود -  29

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً 16121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العامة للمماوالت امام -  31

 خاص: التؤشٌر

 نوع تعدٌل تم21211531 تارٌخ وفً 16151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهب ابو عبدالعزٌز زٌدان ابراهٌم هللا منه -  31

 خاص: التؤشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 16127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه علٌوه سعٌد احمد -  32

 خاص: التؤشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211526 تارٌخ وفً 16145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان على دمحم عطٌه صبحى اسامه -  33

 خاص: التؤشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم21211518 تارٌخ وفً 16132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنانى عودة مصطفى دروٌش عزٌزة -  34

 خاص: التؤشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211521 تارٌخ وفً 16141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم احمد دمحم -  35

 خاص: التؤشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211525 تارٌخ وفً 16144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد منصور سٌد دمحم -  36

 خاص: التؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   عبدالعزٌز فتحى احمد: الى 16119 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211515:  تارٌخ فى  ،  -  1

   السٌارات لتجدٌد اتوكار: الى 16119 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211515:  تارٌخ فى  ،  -  2

   ٌوجد ال/ الى التجارٌه السمه تعدٌل: الى 16121 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211511:  تارٌخ فى  ،  -  3

   فوم كاٌرو/ الى السمهالتجارٌه تعدسل: الى 652 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211524:  تارٌخ فى  ،  -  4

 نٌو/  لتصبح التجارٌه السمه اضافه: الى 16142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211525:  تارٌخ فى  ،  -  5

   ماركت السوبر تجهٌزات وتورٌد لتجاره بوش جنرال

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211526 تارٌخ وفى ،   12639:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الماهره شمال مخابز و مطاحن شركه   - 1

 رعالف اللغاء 2121/5/26 فى 813 رلم باالٌداع  تاشٌر بطلب المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 15271    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، عبدالصادق وصالح عبدالحلٌم ربٌع -  1

 العام المركز نشاط بنفس الماهرة نصر مدٌنة 28 ب حسٌن اكر امتداد الزمر احمد ش 21 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف, 

  الماهرة       برلم ولٌد  2121/5/   فى     برلم اودع ولد

 تارٌخ وفً 15271    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع/ لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل -  2

 نصر مدٌنة 28 ب حسٌن اكر امتداد الزمر احمد ش 21 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516

  الماهرة       برلم ولٌد  2121/5/   فى     برلم اودع ولد العام المركز نشاط بنفس الماهرة

 العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 15271    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، عبدالصادق وصالح عبدالحلٌم ربٌع -  3

 العام المركز نشاط بنفس الماهرة نصر مدٌنة 28 ب حسٌن اكر امتداد الزمر احمد ش 21 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف, 

  الماهرة       برلم ولٌد  2121/5/   فى     برلم اودع ولد

 تارٌخ وفً 15271    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع/ لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل -  4

 نصر مدٌنة 28 ب حسٌن اكر امتداد الزمر احمد ش 21 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516

  الماهرة       برلم ولٌد  2121/5/   فى     برلم اودع ولد العام المركز نشاط بنفس الماهرة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 13542    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حجازي ثروت -  5

     برلم ولٌد/ 2121/5 فى          برلم اودع 2م ملٌون 6 الجنوبٌه بالمنطمه 46 رلم المطعه/ بالعنوان فرع إفتتاح ،:   الـتؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االثاث وتجارة العمومٌة التورٌدات/  الى الشركة غرض الى ٌضاف  تضامن شركة ، عبدالصادق وصالح عبدالحلٌم ربٌع -  1

 وفً 15271   برلم لٌدها سبك  ، العسكرى الزى وتورٌد العمالة وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما المصفحة والخزائن المكتبى

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ

 التورٌدات/  الى الشركة غرض الى ٌضاف  تضامن شركة ، وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع/ لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل -  2

 لٌدها سبك  ، العسكرى الزى وتورٌد العمالة وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما المصفحة والخزائن المكتبى االثاث وتجارة العمومٌة

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً 15271   برلم

 االثاث وتجارة العمومٌة التورٌدات/  الى الشركة غرض الى ٌضاف  بسٌطة توصٌة ، عبدالصادق وصالح عبدالحلٌم ربٌع -  3

 وفً 15271   برلم لٌدها سبك  ، العسكرى الزى وتورٌد العمالة وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما المصفحة والخزائن المكتبى

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ

 التورٌدات/  الى الشركة غرض الى ٌضاف  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع/ لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل -  4

 لٌدها سبك  ، العسكرى الزى وتورٌد العمالة وتورٌد االنترنت خدمات عدا فٌما المصفحة والخزائن المكتبى االثاث وتجارة العمومٌة

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً 15271   برلم

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل لالنتاج مصنع إدارة/ الى العام المركز نشاط الى إضافه  تضامن شركة ، وشرٌكه حجازي ثروت -  5

 الخامات وتجفٌف الزراعٌه المحاصٌل وتجفٌف ذرة ودلٌك مجروشه وذرة مجروش وارز مطحون وأرز ودلٌك بؤنواعها نشا وتعبئة

 والمواد والبمولٌات الحبوب انواع كافة وتغلٌف وتعبئة انواعها بجمٌع المكرونه وتعبئة جوإنتا العمومٌه والتورٌدات ونشا دلٌك من

 تارٌخ وفً 13542   برلم لٌدها سبك  ، االنترنت وخدمات العماله وتورٌد العسكرى الزى عدا فٌما العمومٌه والتورٌدات الغذائٌه

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211524

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


