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

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 9757    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد سيد احمد -  12

 صالح على احمد سيد/ملن مركزسنورس المديمه الكعابى

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 9759    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد فتحى محمود عبدالرحمن -  13

  سيد فتحى محمود/ بملن طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 9711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كامل حميده دمحم هشام -  14

  كامل حميده دمحم/ بملن طاميه مركز فانوس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 4823    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مشحوت محفوظ توفيك هدى -  15

 عبدالبارى عبدالصادق كمال منال/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة عبدالعظيم عزبة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 9715    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالهادى عبدالتواب عمر -  16

 محجوب دمحم عاطف/  بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 9758    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود مصطفى -  17

  على دمحم محمود/ بملن سنورس مركز ترسا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 9712    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالواحد دمحم عبدالتواب سعديه -  18

 سيد دمحم وليد/ بملن طاميه بندر عبدالخالك محمود عزبة ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 9714    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر دمحم والء -  19

 احمد دمحم محمود/ بملن طاميه بندر المرور بجوار الباطن حفر مساكن

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 9713    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فهيم وديع بطرس ميالد -  25

  فهيم وديع بطرس/ بملن طاميه مركز رشوان لصر ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 6745    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال جمعه خميس حماده -  21

 رمضان شعبان مجدى/ بملن طاميه مركز رشوان لصر 25 رلم الرمال حوض بجعله بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 9715    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحميد دمحم صوفى صوره -  22

  جاد رشاد عبدالتواب/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 9716    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود خميس حنان -  23

  عبدالحليم محمود مصطفى/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 9718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم دمحم احمد -  24

 توفيك رمضان ناديه/ بملن طاميه مركز اوشيم كوم الصناعيه المنطمه

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 9719    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفيك دمحم هانى -  25

 دمحم توفيك دمحم محى/ بملن طاميه مركز الفهميه نجيب عزبة

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 5644    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين الغنى عبد حسين زبيده -  26

 حسين عبدالغنى حسين زبيده/ بملن طاميه بندر المرور كشن شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 8712    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم احمد صالح -  27

  دمحم عبدالفتاح سيد/ بملن طاميه بندر النهضه شارع بجعله النشاط عنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 9721    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، موسي محمود شعبان عمرو -  28

 ابراهيم مسعود عشرى/ بملن طاميه بندر المستشفى ش ،:   الـتأشير



 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 تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 9723    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمجيد ناصر احمد -  29

  عبدالعزيز احمد ناصر/ بملن طاميه بندر المدينه نزلة الجيش مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 9722    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن احمد صالحه -  35

 هارون سعيد تامر/ بملن طاميه مركز الكومى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 9725    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطوه محمود هشام احمد -  31

  عبدالحميد ناصر احمد/ بملن طاميه بندر الصناعيه المدينه االهلى البنن مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 1931    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بباوى هللا فرج عطا محفوظ -  32

 طنطاوى دمحم عبدالرحمن/ بملن ورسسن بندر عارف عبدالسالم ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9724    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن عبدالعاطى ياسمين -  33

 سعيد مسعود حمدى حمدى فايد/ بملن سنورس مركز سنورس منشاة جوده دمحم عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9725    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسانين عيد الدين سعد ساره -  34

  سالم سالم وداد/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9729    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى احمد حمدان اسماء -  35

  جمعه عبدالجيد على/ بملن طاميه مركز فرلص الحطى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9731    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سيد عبدالسالم سالمه -  36

  احمد دمحم اسالم/ بملن طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9726    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالصادق دمحم جمعه ايمن -  37

  عبدالصادق دمحم جمعه/ بملن طاميه مركز رشوان لصر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9727    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل حامد عبدالعزيز حمدى -  38

  عبدالجليل حامد عبدالعزيز حازم/ بملن طاميه مركز المظاطلى الحنبلى عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9735    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على جمعه دمحم -  39

  احمد دمحم احمد/ بملن سنورس مركز السيلين الحلفايه ،

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 9728    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درويش عبدالجواد دمحم درويش ربيع -  45

  عبدالجواد دمحم احمد محسن/ بملن سنورس بندر الفيوم مصر طريك ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 9734    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم احمد عبدالرحمن -  41

  سالمه احمد فارس/ بملن طاميه بندر الباطن حفر مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 9733    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خلف كريم عبدالسالم مختار -  42

  كريم عبدالسالم احمد/ بملن طاميه مركز المظاطلى باشا اليوز عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 9732    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحى دمحم رضوان دمحم -  43

  عويس عبدهللا دمحم/ بملن سنورس مركز طارس مطر ،:   الـتأشير

   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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25215517 تاريخ وفي 7783   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون بريدان برين خالد -  1

 متكامله مماوالت مكتب بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25215518 تاريخ وفي 4485   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل عبدهللا ايهاب -  2

 والحراسه واالمن والعماله واالنترنت الكمبيوتر توريد عدا فيما وتوريدات متكامله مماوالت مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 9759   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد فتحى محمود عبدالرحمن -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 9723   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمجيد ناصر احمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9726   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالصادق دمحم جمعه ايمن -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9727   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل حامد عبدالعزيز حمدى -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 9756   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عبدالخالك دمحم -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 9713   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فهيم وديع بطرس ميالد -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 9752   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم يحى نسمه -  7

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 9718   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم دمحم احمد -  8

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 9716   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود خميس حنان -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 9733   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خلف كريم عبدالسالم مختار -  15

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 5581   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ربيع وليد -  11

 خاص

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 9719   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفيك دمحم هانى -  12

 خاص

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9735   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على جمعه دمحم -  13

 خاص



 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 تعديل تم25215531 تاريخ وفي 9732   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحى دمحم رضوان دمحم -  14

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 9757   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد سيد احمد -  15

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 9698   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالحى مصطفى ناديه -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 9722   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن احمد صالحه -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9731   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سيد عبدالسالم سالمه -  18

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 9699   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفيك دمحم حماده -  19

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 9715   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحميد دمحم صوفى صوره -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 9734   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم احمد عبدالرحمن -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 9758   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود مصطفى -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 9753   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم شعبان حسين -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 9755   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شحات يوسف عيد عزت -  24

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 9711   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كامل حميده دمحم هشام -  25

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 9712   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالواحد دمحم عبدالتواب سعديه -  26

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 9714   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر دمحم والء -  27

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 9721   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، موسي محمود شعبان عمرو -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9728   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درويش عبدالجواد دمحم درويش ربيع -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 9715   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالهادى عبدالتواب عمر -  35

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9724   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن عبدالعاطى ياسمين -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9725   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسانين عيد الدين سعد ساره -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 9697   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف احمد فتحى -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 9754   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدربه فهمى ربيع حجاج -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 9696   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعليم حسن فاتن -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 9725   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطوه محمود هشام احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 9729   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى احمد حمدان اسماء -  37

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لمسه/  بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8915 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215559:  تاريخ فى  ،  -  1

   العامه للمماوالت

 الخطيب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 4485 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215518:  تاريخ فى  ،  -  2

   والحراسه واالمن والعماله واالنترنت الكمبيوتر توريد فيما والتوريدات للمماوالت

 الوطنيه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 9698 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  3

   والحراسه واالمن واالنترنت والكمبيوتر العماله توريد عدا فيما العموميه للتوريدات

 االماراتيه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 9718 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  4

   والحراسه واالمن واالنترنت والكمبيوتر العماله توريد عدا فيما العامه والتوريدات والديكورات للتشطيب اسمنتيه مواد لتصنيع

 التوحيد بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 5175 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  5

   الجاهزه للمالبس  لتجارة

   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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215519 تاريخ وفى ،   1899:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه الهوارى امين دمحم دمحم   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام  الشركه انحالل  السجل

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   8756:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكته حسانين عيد الدين سعد   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 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  

    اطالنش  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    25215517:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  السيد سعيد رمضان وعيد وعبدالنبى دمحم -  1

6113 



 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

 1899   برلم    25215519:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه الهوارى امين دمحم دمحم -  2

 8756   برلم    25215526:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته حسانين عيد الدين سعد -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 949   برلم    25215555:  تاريخ ، 673  2553/  9/  2_ ج  صميده حسن على دمحم -  1

 949   برلم    25215555:  تاريخ ، 674  2558/  9/  1_ ج  صميده حسن على دمحم -  2

 949   برلم    25215555:  تاريخ ، 675  2513/  8/  31_ ج  صميده حسن على دمحم -  3

 949   برلم    25215555:  تاريخ ، 676  2518/ 8/  35_ ج  صميده حسن على دمحم -  4

 1738   برلم    25215559:  تاريخ ، 685  2525/2/26ج  شنوده رزق نجيب كمال -  5

 7529   برلم    25215559:  تاريخ ، 684  2521/5/29-ج  مسيحه داود عادل عماد -  6

 6892   برلم    25215559:  تاريخ ، 688  2521/1/25-ج  احمد سيد احمد حماده -  7

 5581   برلم    25215515:  تاريخ ، 695  2514/12/14-ج  دمحم احمد ربيع وليد -  8

 5581   برلم    25215515:  تاريخ ، 696  2519/12/14-ج  دمحم احمد ربيع وليد -  9

 5516   برلم    25215515:  تاريخ ، 692  2519/8/18-ج  صالح حريش السالم عبد مهدى -  15

 5351   برلم    25215518:  تاريخ ، 753  2525/  11/  9_ ج  ابراهيم دمحم ابراهيم محمود -  11

 5584   برلم    25215519:  تاريخ ، 755  2514/  12/  19_ ج  طلبه اسماعيل احمد مصطفى -  12

 5584   برلم    25215519:  تاريخ ، 756  2519/  12/  18_ ج  طلبه اسماعيل احمد مصطفى -  13

 5291   برلم    25215519:  تاريخ ، 717  2525/  15/  31_ ج  مراد فوزى دمحم عادل احمد -  14

 6535   برلم    25215525:  تاريخ ، 727  2519/  4/ 18_ ج  فرج هللا جاب كامل باسم -  15

 5336   برلم    25215525:  تاريخ ، 719  2525/12/27 حتى سارى  عبداللطيف عبدالمعطى رضا دمحم احمد -  16

 5336   برلم    25215525:  تاريخ ، 725  2525/12/27 حتى سارى  عبداللطيف عبدالمعطى رضا دمحم احمد -  17

 3811   برلم    25215523:  تاريخ ، 729  2521/59/52 حتى سارى  همام دمحم حسن ربيع -  18



 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

 6672   برلم    25215523:  تاريخ ، 736  2525/55/16 حتى سارى  يوسف الهادى عبد سيد دمحم -  19

 7553   برلم    25215523:  تاريخ ، 728  2526/55/59 حتى سارى  حسن احمد ربيع دمحم -  25

 6981   برلم    25215523:  تاريخ ، 735  2526/54/18 حتى سارى  سيدهم شكرهللا صبحى سعيد -  21

 3583   برلم    25215525:  تاريخ ، 739  2526/55/59 حتى سارى  محمود اسماعيل مصطفى -  22

 5368   برلم    25215526:  تاريخ ، 744  2526/52/59 حتى سارى  حسين محمود حسين عوض -  23

 6264   برلم    25215526:  تاريخ ، 758  2523/12/31 حتى سارى  حسين صابر صالح نور -  24

 5272   برلم    25215526:  تاريخ ، 759  2525/15/53 حتى سارى  الكريم عبد االغنى عبد حمدان دمحم -  25

 5272   برلم    25215526:  تاريخ ، 765  2525/15/53 حتى سارى  الكريم عبد االغنى عبد حمدان دمحم -  26

 5175   برلم    25215526:  تاريخ ، 755  2525/54/28 حتى سارى  ابوزيد عبدالعزيز دمحم رمضان -  27

 5454   برلم    25215526:  تاريخ ، 743  2526/55/19 حتى سارى  دمحم احمد عبدهللا رجب -  28

 5352   برلم    25215535:  تاريخ ، 775  2526/51/18 حتى سارى  دمحم احمد دمحم احمد -  29

 6922   برلم    25215535:  تاريخ ، 762  2526/52/27 حتى سارى  جبر الواحد عبد سيد احمد -  35

 5498   برلم    25215535:  تاريخ ، 767  2526/56/28 حتى سارى  دمحم العليم عبد فكريه -  31

 96   برلم    25215535:  تاريخ ، 763  2521/54/16 حتى سارى  راشد رياض العال بدع كامل -  32

 96   برلم    25215535:  تاريخ ، 764  2526/54/16 حتى سارى  راشد رياض العال عبد كامل -  33

 5497   برلم    25215531:  تاريخ ، 783  2526/56/28 حتى سارى  عمران البالى عبد صابرالسيد -  34

 6825   برلم    25215531:  تاريخ ، 785  2525/11/23 حتى سارى  حسين عبيد مبرون مصطفى -  35

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1321   برلم    25215515:  تاريخ ، 689  2519/8/12-ج  وشريكتها السيد مصطفى دمحم حسنيه -  1

 1994   برلم    25215519:  تاريخ ، 759  2521/  5/  28_ ج  وشركاها سعداوى جوده بهيه -  2

 1899   برلم    25215519:  تاريخ ، 714  2521/  2/  17_ ج  وشركاه الهوارى امين دمحم دمحم -  3

 1998   برلم    25215519:  تاريخ ، 711  2521/6/5-ج  وشركاها محمود جمعه على نجاة -  4

 2927   برلم    25215524:  تاريخ ، 738  2524/12/17 حتى سارى  وشركاه عيد عبدهللا دمحم هانى -  5

    25215526:  تاريخ ، 3155  2525/56/12 حتى سارى  وشريكه عويس دمحم عاطف بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

 3155   برلم



 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

 3155   برلم    25215526:  تاريخ ، 3155  2525/56/12 حتى سارى  وشريكه حافظ دمحم اسامه -  7

 5361   برلم    25215531:  تاريخ ، 782  2526/51/26 حتى سارى  وشركاة محمود دمحم عبدالظاهر -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


