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 شرشوح دمحم اٌهاب الدٌن عالء/ ملن - التفتٌش - موالح تورٌد بنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، األلبان النتاج مواشى حظٌره

 تجاره عن 15121 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد حسٌن السٌد دمحم سناء -  5

 خرابه اسماعٌل على دمحم/ ملن لاسم بٌر شارع:  بجهة ، وكوالٌنه ورمل وحدٌد بالط مستلزمات

 عمار:  بجهة ، بماله عن 15127 برلم 25215523 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سعٌد سعٌد عماد -  6

 سالم سعٌد سعٌد عماد/ ملن األصالح حى - النبمه شارع - تنظٌم 32 رلم

 حظٌره عن 7953 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعرب حسٌن بدر دمحم حسٌن -  7

 زعرب حسٌن بدر دمحم/ ملن صفار عزبه:  بجهة ، والحلٌب للتسمٌن مواشى

 حظٌره عن 7953 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعرب حسٌن بدر دمحم حسٌن -  8

 فتحٌه/ ملن - عرابى احمد شارع من - األمانه شارع - وتصدٌر استٌراد بنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، والحلٌب للتسمٌن مواشى

 غالى ٌوسف

 مكتب عن 15118 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم دمحم حسن الغنى عبد عمرو -  9

 دمحم حسن الغنى عبد/ ملن الباسطى منشٌه:  بجهة ، العماله وتورٌد الكمبٌوتر عدا فٌما به المسموح حدود فى وتورٌدات مماوالت

 لاسم

 مكتب عن 15123 برلم 25215518 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنٌدى عرفه رمضان عرفه -  15

 هنٌدى صالح عرفه رمضان/ ملن مٌاح:  بجهة ، مماوالت

 مكتب عن 15128 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرجى دمحم سعد البرجى دمحم دمحم -  11

 زوٌن عبده على ماضى دمحم/ بملن الزهراء من متفرع شارع:  بجهة ، رمل و سن بناء مواد تورٌد و مماوالت

 تجارة عن 15125 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلٌفل دمحم حامد فرج عمرو -  12

 الحبان حامد حسن دعاء/ بملن( 4)  الكوم:  بجهة ، سٌارات

 حٌه دواجن بٌع عن 15115 برلم 25215555 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طمان دمحم خمٌس عاطف -  13

 طمان خمٌس عاطف دمحم/ بملن العباره بجوار مندور ابو شارع:  بجهة ، مجمده و

 مكتب عن 15114 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتٌانى هاشم مسعد مجدى -  14

:  بجهة ، المشعه المواد نمل عدم والدولى والداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من االزمه التراخٌص على الحصول بعد نمل خدمات

 الفتٌانى السٌد هاشم المنعم عبد امانى/ ملن رشٌد برج



 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 15125 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى ابراهٌم مرزوق السالم عبد اٌمن -  15

 الخولى ابراهٌم مرزوق السالم عبد/ ملن الشرلٌه العامرٌه:  بجهة ، المواشى لتسمٌن حظٌره
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   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌجار و التشطٌبات البناءو مواد تورٌدات و العامه المماوالت  ،  شركة   شركاه و السماحى الوهاب عبد الفتاح عبد باسم -  1

 البناءو مواد تورٌدات و العامه المماوالت عن ، 15117 برلم 25215559 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  المعدات
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   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   6656:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش السٌد حافظ احمد احمد   - 1

 التجاره لترن رشٌد 2538 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   3672:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الال عبد دمحم مسعود الشافً عبد   - 2

 نهائٌا التجاره لترن 2521/ 55/ 55 فى رشٌد 2539 رلم محو بامر المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   7735:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المنشاوى مصطفى الناصر عبد احمد   - 3

 فمط الرئٌسى على النشاط اللتصار 2521/ 55/ 59 فى 641 رلم بالتاشٌر المٌد الغاء تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   3483:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌم علً عوض اٌمن   - 4

 نهائٌا التجاره لترن 2521/ 55/ 11 فى رشٌد 2541 رلم محو بامر المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   8934:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضر السٌد صالح دمحم اٌناس   - 5

 التجاره لترن رشٌد   2543 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   3824:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البدوي دمحم المنعم عبد فهمً   - 6

 نهائٌا التجاره لترن 2521/ 55/ 11 فى رشٌد 2545 رلم محو بامر المٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   1363:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الزلم عبدالرحمن مبروكه   - 7

 التجاره لترن رشٌد 2542 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   522:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوخلٌل متولى احمد متولى   - 8

 التاجر لوفاة 2521/ 55/ 27 فى رشٌد 2544 رلم محو بامر المٌد محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   4788:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نور دمحم احمد سلومة   - 9

 الفرع و الرئٌسى للمحل نهائٌا التجاره لترن2521/ 55/ 35 فى رشٌد 2546 رلم محو بامر المٌد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   1245:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن  جمال  خالد  دمحم   - 15

 التجاره لترن رشٌد 2545 رلم المحو بأمر المٌد هذا محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   4788:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نور دمحم احمد سلومه   - 11

 الفرع و الرئٌسى للمحل نهائٌا التجاره لترن 2521/ 55/ 35 فى رشٌد 2546 رلم محو بامر المٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  8157 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدمنهورى صبحى احمد صبحى -  1

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  8422 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود احمد دمحم على ابراهٌم -  2

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  1822 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ماضى حسن حسن دمحم -  3

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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 تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  1822 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ماضى حسن حسن دمحم- العمومٌة للمماوالت االسالم -  4

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  6177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شمٌس سعد زٌدان دٌاب عبدالحمٌد -  5

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  9738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كوٌله مختار سعد نور -  6

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  8356 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طه دمحم الجواد عبد احمد -  7

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  9559 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود احمد محمود دمحم دمحم -  8

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  2629 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمٌد الحمٌد عبد المنعم عبد منً -  9

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 ختارٌ وفً 15114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتٌانى هاشم مسعد مجدى -  1

  الفتٌانى السٌد هاشم المنعم عبد امانى/ ملن رشٌد برج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 15112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن محمود ابراهٌم سالم -  2

  برٌن محمود جازى الناصر عبد/ ملن الخٌرى المصرف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 15113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن محمود جازى جازى -  3

  برٌن محمود جازى الناصر عبد/ ملن الخٌرى المصرف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 15115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طمان دمحم خمٌس عاطف -  4

 طمان خمٌس عاطف دمحم/ بملن العباره بجوار مندور ابو شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 15116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد رزق زكى هللا عبد زكى -  5

  الجبرتى حسٌن حسن النبى عبد/ ملن النشال تبت حوض ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 15119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى الفتوح ابو الحى عبد دمحم احمد -  6

  سلٌمان على ولٌد/ ملن البصٌلى ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 7871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البراوى احمد دمحم نسرٌن -  7

  الدمنهورى احمد السالم عبد عاصم/ ملن العرابى شارع من متفرع زلزوق شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 7735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى مصطفى عبدالناصر احمد -  8

 النشاط اللتصار 2521/ 55/ 59 بتارٌخ اللبان دمحم على دمحم/ بملن الممدم 5ش 5 الكائن الفرع نشاط الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 فمط الرئٌسى على



 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 25215559 تارٌخ وفً 15118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم حسن الغنى عبد عمرو -  9

  لاسم دمحم حسن الغنى عبد/ لنم الباسطى منشٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 9165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لمر ابو زكرٌا عطٌه احمد -  15

/ 55/ 15 لمربتارٌخ ابو مصباح احمد دمحم/ بملن الناحٌه دلٌر 5ش 15بندر مطوبس 5الكائن االخر الرئٌسى نشاط الغاء ،:   الـتأشٌر

 عارف السالم عبد 5ش رشٌد الكائن الرئٌسى على النشاط اللتصار 2521

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 15125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فلٌفل دمحم حامد فرج عمرو -  11

 الحبان حامد حسن دعاء/ بملن( 4)  الكوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 15121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد حسٌن السٌد دمحم سناء -  12

  خرابه اسماعٌل على دمحم/ ملن لاسم بٌر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 4329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المبارٌدى عباس حسن دمحم -  13

 عبد مسجد امام هللا ضٌف مسجد 5ش من متفرع 5ش 5الكائن( اخرى محافظه) االخر الرئٌسى نشاط عن التولف ،:   الـتأشٌر

 23 الكٌلو الصناعٌه بحرى مرغم الرحمن

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 15122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس هللا فتح دمحم احمد هللا عبد -  14

  زٌتون جمعه السٌد فاطمه/ ملن البحر شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 4838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تركى الفتاح عبد المهتدى دمحم احمد -  15

  عجالن دمحم فتحى سعد/ ملن سعٌد بور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 15123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنٌدى عرفه رمضان عرفه -  16

  هنٌدى صالح عرفه رمضان/ ملن مٌاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 15124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم اٌهاب -  17

  برمو احمد دمحم محمود/ ملن الجمهورٌه شارع ،

 العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 15125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى ابراهٌم مرزوق السالم عبد اٌمن -  18

  الخولى ابراهٌم مرزوق السالم عبد/ ملن الشرلٌه العامرٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 7953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زعرب ٌنحس بدر دمحم حسٌن -  19

  زعرب دمحم حسٌن بدر دمحم/ ملن صفار عزبه - والحلٌب للتسمٌن مواشى حظٌره بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 7953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زعرب حسٌن بدر دمحم حسٌن -  25

  زعرب حسٌن بدر دمحم/ ملن صفار عزبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 7953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زعرب حسٌن بدر دمحم حسٌن -  21

  غالى ٌوسف فتحٌه/ ملن - عرابى احمد شارع من - األمانه شارع - وتصدٌر استٌراد بنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 15126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد ابو الجواد عبد دمحم دمحم دمحم -  22

  هللا عبد الجواد عبد دمحم دمحم/ ملن عتمان ابو ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 15127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سعٌد سعٌد عماد -  23

  سالم سعٌد سعٌد عماد/ ملن األصالح حى - النبمه شارع - تنظٌم 32 رلم عمار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 9185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برمو احمد سعد دمحم عزه -  24

  برمو سعد سعد دمحم/ ملن السالم مدرسه امام ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 7175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللبانى عبدالسمٌع رمضان نادر -  25

  اللبانى السمٌع عبد رمضان سامح/ ملن اللبانى عزبه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرجى دمحم سعد البرجى دمحم دمحم -  26

 زوٌن عبده على ماضى دمحم/ بملن الزهراء من متفرع شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 15557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  السٌارات لتجاره األٌهاب) شرشوح كامل دمحم اٌهاب الوهاب عبد -  27

/ ملن التفتٌش - األلبان النتاج مواشى حظٌره بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525

  شرشوح كامل دمحم اٌهاب الدٌن عالء

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 6177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شمٌس سعد زٌدان دٌاب عبدالحمٌد -  28

  الفضل ابو دمحم الحمٌد عبد احمد ورثه/ ملن الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرشوح كامل دمحم  اٌهاب الوهاب عبد -  29

  شرشوح كامل دمحم اٌهاب الدٌن عالء/ ملن التفتٌش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرشوح كامل دمحم  اٌهاب الوهاب عبد -  35

  شرشوح دمحم اٌهاب الدٌن عالء/ ملن - التفتٌش - موالح تورٌد بنشاط رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طالب ابو حسٌن دمحم خالد -  31

 طالب ابو حسن حسٌن دمحم/ بملن الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى السٌد دمحم السٌد نوره -  32

  العال عبد السالم عبد صدلى احمد/ ملن افندى عمر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 15131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مالن على ابراهٌم على على -  33

 مالن على ابراهٌم على هشام/ بملن الحماد ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 3955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محارم عبده خمٌس احمد -  34

 الحى عبد صالح دمحم اسامه/ بملن االمصٌلى شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرشدى على حسن السٌد دمحم -  35

 المرشدى على حسن السٌد/ بملن المدافن شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 2862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدلراوي سالم دمحم دمحم -  36

  الدلراوى سالم دمحم احمد/  ملن - الجدٌه صبحلٌ العنوان تغٌر تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 15133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق فتحى دمحم هدٌل -  37

  مرزوق حسن فتحى دمحم/ ملن الوسطانى الشارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 15134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محارم رٌهام/ د صٌدلٌه -  38

 خطاب دمحم هللا فتح محمود/ ملن مندور ابو شارع - السالم حى ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تارٌخ وفً 7571   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والفاكهه الخضار وتورٌدات للتصدٌر عبود)  عبود دمحم دمحم باسم -  1

 وفاكهه خضار وتورٌدات تصدٌر مكتب لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215554

 النشاط تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 7571   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبود دمحم دمحم باسم -التصدٌر و لالستٌراد عبود -  2

 وفاكهه خضار وتورٌدات تصدٌر مكتب لٌصبح النشاط مسمى تعدٌل تم:  التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 7571   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبود دمحم دمحم باسم -  3

 وفاكهه خضار وتورٌدات تصدٌر مكتب لٌصبح النشاط مسمى

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 1311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حراز السٌد  دمحم  حسٌن -  4

 منزلٌه اجهزه غٌار لطع

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9988   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده محمود عطٌه احمد -  5

 للحٌوانات محضره اعالف صنع

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 4838   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تركى الفتاح عبد المهتدى دمحم احمد -  6

 وانتاجها عصائر تصنٌع:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط دٌلتع تم25215525 تارٌخ وفً 8652   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هباله حسن عبده حسن -  7

 (العسكرٌه المالبس ماعدا)  جاهزه مالبس بٌع/ لٌصبح النشاط تعدٌل

,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 4659   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النظامً العال ابو العال ابو الرازق عبد -  8

 األصلى النشاط على البترولٌه المواد نمل نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 8422   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود احمد دمحم على ابراهٌم -  9

 محمول اجهزه بٌه لٌصبح النشاط تعدٌل تم

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 9185   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برمو احمد سعد دمحم عزه -  15

 بماله

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 7953   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زعرب حسٌن بدر دمحم حسٌن -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرجى دمحم سعد البرجى دمحم دمحم -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 15125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى ابراهٌم مرزوق السالم عبد اٌمن -  3

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 15133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق فتحى دمحم هدٌل -  4

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى السٌد دمحم السٌد نوره -  5

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 15134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محارم رٌهام/ د صٌدلٌه -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 15118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم حسن الغنى عبد عمرو -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15135   برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، طالب ابو حسٌن دمحم خالد -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طمان دمحم خمٌس عاطف -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 15121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد حسٌن السٌد دمحم سناء -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 15114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتٌانى هاشم مسعد مجدى -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 15125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فلٌفل دمحم حامد فرج عمرو -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 15127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سعٌد سعٌد عماد -  13

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 15132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرشدى على حسن السٌد دمحم -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 15124   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم اٌهاب -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 15112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن محمود ابراهٌم سالم -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 15123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنٌدى عرفه رمضان عرفه -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 15113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن محمود جازى جازى -  18

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس هللا فتح دمحم احمد هللا عبد -  19

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرشوح كامل دمحم  اٌهاب الوهاب عبد -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 15116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد رزق زكى هللا عبد زكى -  21

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 15119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى الفتوح ابو الحى عبد دمحم احمد -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 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 تم25215527 تارٌخ وفً 15131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مالن على ابراهٌم على على -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 15126   برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد ابو الجواد عبد دمحم دمحم دمحم -  24

 خاص: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خلٌل احمد دمحمٌن جمعه)  للمماوالت الخلٌل: الى 6557 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215554:  تارٌخ فى  ،  -  1

  ) 

 للتصدٌر عبود)  عبود دمحم دمحم باسم: الى 7571 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215554:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والفاكهه الخضار وتورٌدات

 لتجاره الحسام/  التجارٌه السمه اضافه تم: الى 4547 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215554:  تارٌخ فى  ،  -  3

   السٌارات

   السٌارات لتجارة الهندسٌه: الى 5955 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215554:  تارٌخ فى  ،  -  4

   مارٌل النٌل: الى 9372 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215556:  تارٌخ فى  ،  -  5

 ولطع السٌارات تجارة و لالستٌراد االمانه: الى 5229 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215517:  تارٌخ فى  ،  -  6

   الغٌار

 الدولٌه المؤسسه التجارٌه السمه اضافه تم: الى 6576 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215523:  تارٌخ فى  ،  -  7

   السٌارات لتجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215555،   تارٌخ وفً 9729، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و بركه ابراهٌم على النبى عبد على -  1

  جنٌه  555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لٌدها سبك  ، اعالف تصنٌع لٌصبح الشركه غرض تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، شرٌكه و بركه ابراهٌم على النبى عبد على -  1

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 9729   برلم



 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  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه اسم تعدٌل: الى 6324 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215535:  تارٌخ فى  ،  -  1

 شركاه و بالل الباتع المادر عبد احمد شركة/ لٌصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   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

 

 6656   برلم    25215554:  تارٌخ ، 625  2519/8/13 -ج  دروٌش السٌد حافظ احمد احمد -  1

 5892   برلم    25215554:  تارٌخ ، 624  2526/ 54/ 25 حتى سارى 2521/ 54/ 25 -ج  عامر احمد دمحم سمٌر -  2

 7594   برلم    25215554:  تارٌخ ، 617  2525/12/8 حتى سارى 2525/12/9 -ج  الطلخاوى احمد دمحم احمد -  3

 ، 614  2525/11/22 حتى سارى 2525/11/23 -ج  والفاكهه الخضار وتورٌدات للتصدٌر عبود)  عبود دمحم دمحم باسم -  4

 7571   برلم    25215554:  تارٌخ

 7571   برلم    25215554:  تارٌخ ، 614  2525/11/22 حتى سارى 2525/11/23 -ج  عبود دمحم دمحم باسم -  5

    25215554:  تارٌخ ، 614  2525/11/22 حتى سارى 2525/11/23 -ج  عبود دمحم دمحم باسم -التصدٌر و لالستٌراد عبود -  6

 7571   برلم

   برلم    25215555:  تارٌخ ، 625  2524/ 55/ 14 حتى سارى 2519/ 55/ 14 -ج  الال عبد دمحم مسعود الشافً عبد -  7

3672 

 7173   برلم    25215555:  تارٌخ ، 627  2526/ 52/ 58 حتى سارى 2521/ 52/ 58 -ج  الفش احمد حامد السٌد -  8

 6574   برلم    25215556:  تارٌخ ، 632  2522/6/25 حتى سارى 2517/6/26 -ج  حبٌبه طلبه غرٌب محمود دمحم -  9

   برلم    25215559:  تارٌخ ، 637  2526/ 54/ 15 حتى سارى 2521/ 54/ 15-ج  المزاز اسماعٌل مسعد عالء -  15

7277 

   برلم    25215559:  تارٌخ ، 635  2523 53/ 23 حتى سارى 2518/ 53/ 23 -ج  ماضى فاضلى محمود نادٌه -  11

6284 

 1363   برلم    25215515:  تارٌخ ، 642  2559/5/25 -ج  الزلم عبدالرحمن مبروكه -  12

 1363   برلم    25215515:  تارٌخ ، 643  2514/5/24 -ج  الزلم عبدالرحمن مبروكه -  13

 1363   برلم    25215515:  تارٌخ ، 644  2519/5/23 -ج  الزلم عبدالرحمن مبروكه -  14

 6835   برلم    25215511:  تارٌخ ، 654  2525/3/4 -ج  ابوسلٌمه سالمه سالم فتحى -  15

 3824   برلم    25215511:  تارٌخ ، 648  2559/ 15/ 29 -ج  البدوي دمحم المنعم عبد فهمً -  16

 3824   برلم    25215511:  تارٌخ ، 649  2514/ 15 /29 -ج  البدوي دمحم المنعم عبد فهمً -  17

   برلم    25215511:  تارٌخ ، 655  2524/ 15/ 29 حتى سارى 2519/ 15/ 29 -ج  البدوي دمحم المنعم عبد فهمً -  18

3824 

 3483   برلم    25215511:  تارٌخ ، 651  2558/ 11/ 11 -ج  سلٌم علً عوض اٌمن -  19

 3483   برلم    25215511:  تارٌخ ، 652  2513/ 11/ 11 -ج  سلٌم علً عوض اٌمن -  25

 3483   برلم    25215511:  تارٌخ ، 653  2523/ 11/ 11 حتى سارى 2518/ 11/ 11 -ج  سلٌم علً عوض اٌمن -  21

 6212   برلم    25215517:  تارٌخ ، 659  2518/1/8 -ج  المعداوى دمحم عبده محمود -  22



 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

   برلم    25215518:  تارٌخ ، 662  2521/2/18 -ج(   مرعى ٌحى فتحى سالم)  الزراعٌه المماوالت و للتورٌدات مرعى -  23

7195 

 244   برلم    25215519:  تارٌخ ، 663  2517/5/18 -ج  الصعٌدى ابوالعال ٌوسف دمحم -  24

 7328   برلم    25215523:  تارٌخ ، 674  2521/5/18 -ج  رفاعى دمحم ابراهٌم صبرى -  25

 954   برلم    25215523:  تارٌخ ، 669  2518/15/35 -ج  بعضشى بدر بدر ٌسرى -  26

 4592   برلم    25215523:  تارٌخ ، 672  2525/15/23 -ج  طنطاوى حسن على دمحم -  27

 7327   برلم    25215524:  تارٌخ ، 676  2521/5/18 -ج  عبدربه عبده دمحم مخٌمر -  28

   برلم    25215524:  تارٌخ ، 681  2521/2/18 -ج  الشبٌنى محمود محمود حسام - التصدٌر و للالستٌراو حسام -  29

7196 

 7196   برلم    25215524:  تارٌخ ، 681  2521/2/18 -ج  الشبٌنى محمود محمود حسام -  35

 7196   برلم    25215524:  تارٌخ ، 681  2521/2/18 -ج  الشبٌنى محمود محمود حسام -  31

 7175   برلم    25215524:  تارٌخ ، 675  2521/2/9 -ج  اللبانى عبدالسمٌع رمضان نادر -  32

   برلم    25215525:  تارٌخ ، 687  2521/ 59/ 56 حتى سارى 2516/ 59/ 56 -ج  ناصر ابو دمحم دمحم عبده دمحم -  33

4416 

 1975   برلم    25215525:  تارٌخ ، 691  2525/ 55/ 27 حتى سارى 2525 5/5/ 27 -ج  دمحم عبدالمنعم ابراهٌم دمحم -  34

 846   برلم    25215525:  تارٌخ ، 683  2513/8/23 -ج  ابوبكر السٌد على هدى -  35

 846   برلم    25215525:  تارٌخ ، 684  2518/8/22 -ج  ابوبكر السٌد على هدى -  36

 5635   برلم    25215525:  تارٌخ ، 695  2525/12/29 -ج  معادٌهم موسى مبرون عبٌد حنان -  37

 7266   برلم    25215525:  تارٌخ ، 686  2521/4/4 -ج  على ابراهٌم ابراهٌم كرم حازم -  38

 7355   برلم    25215526:  تارٌخ ، 697  2526/54/26 حتى سارى  حجاب مصطفى سعٌد احمد -  39

 899   برلم    25215526:  تارٌخ ، 698  2513/59/22 حتى سارى  رمضان اسماعٌل  حمدى  رشا -  45

 899   برلم    25215526:  تارٌخ ، 699  2518/59/22 حتى سارى  رمضان اسماعٌل  حمدى  رشا -  41

 899   برلم    25215526:  تارٌخ ، 755  2523/59/22 حتى سارى  رمضان اسماعٌل  حمدى  رشا -  42

 7287   برلم    25215527:  تارٌخ ، 755  2526/54/12 حتى سارى  غانم دمحم دمحم على -  43

 1939   برلم    25215535:  تارٌخ ، 757  2515/55/14 حتى سارى  عشره اسماعٌل عبدالعزٌز خالد -  44

 1939   برلم    25215535:  تارٌخ ، 758  2515/55/14 حتى سارى  عشره اسماعٌل عبدالعزٌز خالد -  45

 1939   برلم    25215535:  تارٌخ ، 759  2525/55/14 حتى سارى  عشره اسماعٌل عبدالعزٌز خالد -  46

 1939   برلم    25215535:  تارٌخ ، 715  2525/55/14 حتى سارى  عشره اسماعٌل عبدالعزٌز خالد -  47

 816   برلم    25215535:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانى لٌمس احمد شرٌف -  48



 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

 816   برلم    25215535:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانً سلٌم احمد شرٌف -  49

:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانى سلٌم احمد شرٌف- الغٌار ولطع السٌارات وتصدٌر الستٌراد الملن -  55

 816   برلم    25215535

 816   برلم    25215535:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانى سلٌم احمد شرٌف -  51

 816   برلم    25215535:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانً سلٌم احمد شرٌف -  52

:  تارٌخ ، 712  2526/56/25 حتى سارى  المسلمانى سلٌم احمد شرٌف- الغٌار ولطع السٌارات روتصدٌ الستٌراد الملن -  53

 816   برلم    25215535

 7184   برلم    25215535:  تارٌخ ، 716  2526/52/13 حتى سارى  حمادى دمحم مطراوى فرحات -  54

 952   برلم    25215535:  تارٌخ ، 721  2523/15/31 حتى سارى  ابوسنه دمحم عبدالناصر -  55

 3873   برلم    25215535:  تارٌخ ، 756  2525/51/11 حتى سارى  سالم دمحم جمعه احمد -  56

 1245   برلم    25215535:  تارٌخ ، 718  2514/54/56 حتى سارى  الدٌن  جمال  خالد  دمحم -  57

 1245   برلم    25215535:  تارٌخ ، 725  2519/54/56 حتى سارى  الدٌن  جمال  خالد  دمحم -  58

 5255   برلم    25215535:  تارٌخ ، 713  2524/11/35 حتى سارى  الدٌن تاج العزٌز عبد دمحم السٌد عٌد -  59

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  2523/ 55/ 11 حتى سارى 2518/ 55/ 11 -ج  شركاه و بالل الباتع المادر عبد احمد شركة/ لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  1

 6324   برلم    25215555:  تارٌخ ، 629

    25215555:  تارٌخ ، 629  2523/ 55/ 11 حتى سارى 2518/ 55/ 11 -ج  شركاه و زاٌد العزٌز عبد زاٌد محمود -  2

 6324   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


