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 الملٌوبٌه 24236ولٌده برلم سجل  2117/3/12افتتاحه فى 

عن بٌع  17615برلم  21191318، لٌد فى  251110111اسالم مصطفً ابراهٌم عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 اجهزه كهربائٌة ، بجهة : سنترٌس بملن عصام كمال السٌد علً

برلم  21191319، لٌد فى  511110111دمحم ابراهٌم دمحم احمد الخولى ) سٌادة المماول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 عن مكتب اعمال مماوالت جبس بورد ، بجهة : منٌل دوٌب بملن ابراهٌم سالم عبده 17621

عن نمل  17642برلم  21191325، لٌد فى  511110111شٌرٌن بٌومى محمود بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25
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 2115/11/5رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة سمادون ونشاطه مكتب رحالت داخلٌة وتم اغالله فى 

عن بٌع لعب  17627برلم  21191321، لٌد فى  111110111محمود سامى السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 اطفال ، بجهة : كفر منصور بملن سامى السٌد سالم خرٌص

عن  17637برلم  21191324، لٌد فى  1111110111رضا ٌحٌى عبد الرحمن رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن ابراهٌم عٌسى عبد الرحمن

عن حظٌره  17647برلم  21191326، لٌد فى  3111110111ولٌد عبد ربه سعد عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مواشى ، بجهة : محله سبن بملن عبدربه سعد عبدربه



 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

مزرعة عن  17652برلم  21191327، لٌد فى  511110111محمود صابر فتح هللا الجمسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن محمود صابر فتح هللا الجمسى

عن  17659برلم  21191326، لٌد فى  1111110111اسماعٌل شحاته اسماعٌل سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سبن االحد بملن ولٌد رشاد شحاته سلطان

عن استٌراد  17541برلم  21191313، لٌد فى  21111110111رٌد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم نبٌل ف -  119

 وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : عزبه المامور مركز اشمون بملن نبٌل فرٌد ابوزٌد

عن بٌع مالبس  17565برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم شحاته فهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 جاهزه دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : شنواى بملن شحاته فهٌم موسى

عن حظٌره  17581برلم  21191311، لٌد فى  211110111نظٌف عبد الواحد عٌد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مواشى حالبه ، بجهة : براشٌم بملن فولٌه دمحم احمد احمد

عن مكتب  17581برلم  21191311، لٌد فى  511110111عبد الرإف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى على -  122

 تورٌد نباتات زٌنه ، بجهة : سهواج بملن دمحم على عبد الرإف دمحم

واد عن تعبئة م 17587برلم  21191312، لٌد فى  511110111احمد حاتم حمدى ابو سنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 شارع صمر متفرع من شارع التامٌنات المدٌمه بملن حاتم حمدى دمحم ابو سنه 11غذائٌه ، بجهة : اشمون 

عن حظٌرة  17614برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم لطفى دمحم على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 دمحم على ٌوسف مواشً حالبه ، بجهة : رملة النجب بملن دمحم عبد هللا

عن حظٌره  17619برلم  21191319، لٌد فى  1111110111محمود امٌن مصطفً امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مواشً حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب مركز اشمون بملن امٌن مصطفً امٌن سالمان

عن تجاره اعالف  17626برلم  21191321ٌد فى ، ل 121110111سعدٌه احمد دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ، بجهة : سنترٌس بملن جالل دمحم حسن تعٌلب

عن بٌع  17635برلم  21191321، لٌد فى  111110111رزق رجب عبدالغنى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مبٌدات زراعٌة ، بجهة : كفر الفرعونٌة بملن مجدى عبد الرحٌم دمحم الشٌمى

عن ورشة نجارة  17636برلم  21191324، لٌد فى  111110111امانى باتع صالح سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مٌكانٌكٌة ، بجهة : كفر ابورلبة بملن الشحات عبد البر ابراهٌم

عن بماله جمله  17662برلم  21191328، لٌد فى  511110111منى ابراهٌم مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 ولطاعى ، بجهة : صراوه بملن سرحان دمحم سرحان

عن ماكنٌه  17541برلم  21191313، لٌد فى  311110111احمد عبد الهادى عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 طحٌن ، بجهة : مجرٌا بملن عبد الهادى عبد الفتاح دمحم

عن  17568برلم  21191317، لٌد فى  1111110111االعرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبده السٌد عبد الرإف  -  131

 ورشه اصالح موتوسٌكالت ، بجهة : طلٌا بملن السٌد عبد الرإف السٌد

عن جزاره  17361برلم  21191312، لٌد فى  311110111محمود رمضان عبد ربه فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ادون بملن محى فٌصل عبد الشافى زاٌد، بجهة : سم

عن  17598برلم  21191313، لٌد فى  111110111سمٌحه حسن محمود حسن دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : منٌل جوٌدة بملن عربً ابراهٌم دمحم السٌد



 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

عن ثالجه  17612برلم  21191314، لٌد فى  1111110111ه ،  اٌمان ابو بكر ابراهٌم هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  134

 موز ، بجهة : شعشاع بملن دمحم عبد الوكٌل عبد الحمٌد دمحم

عن  12783برلم  21191317، لٌد فى  1111110111سلوانس واصف سلوانس عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ن سلوانس واصف سلوانس عوض هللاحظٌرة مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : طلٌا بمل

عن  12783برلم  21191317، لٌد فى  1111110111سلوانس واصف سلوانس عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

حظٌرة مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة طلٌا مركز اشمون ونشاطه مزرعة دواجن وتم افتتاحه فى 

2115/2/8 

عن مكتب  17629برلم  21191321، لٌد فى  111110111 صفوت عبده دمحم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  137

 رحالت داخلٌه ، بجهة : الخور بملن صفوت عبده دمحم بٌومً

وٌات عن تجارة حل 17633برلم  21191321، لٌد فى  51110111احمد صابر حسن جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ، بجهة : سمادون بملن عالء الدٌن احمد حسٌن دٌاب

عن بٌع سلع غذائٌه  17657برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحمى صبحً دمحمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 )زٌوت( ، بجهة : سنترٌس بملن صبحً دمحمى دمحم دمحم الدردٌرى

عن  17658برلم  21191327، لٌد فى  51110111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى محمود سعد امٌن ابراهٌ -  141

 مكتب رحالت ، بجهة : رملة النجب بملن دمحم الحسٌنى السٌد الشنوانى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1111110111شركه السٌد سعٌد مختار احمد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  1

 ، عن المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : شطانوف مركز اشمون 17666برلم  21191328،لٌدت فى 

،  17617برلم  21191318،لٌدت فى  51110111ت عمومٌة  ،رأس مالها   دمحم شعبان دمحم وشرٌكه   شركة  ،   تورٌدا -  2

 عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة : كفر منصور  مركز اشمون محافظة المنوفٌة

شركة عٌسى عبد الونٌس عٌسى على وشركاه   شركة  ،  اصالح وصٌانة السٌارات وتورٌدات لطع الغٌار والتورٌدات  -  3

، عن اصالح وصٌانة السٌارات وتورٌدات لطع  17665برلم  21191328،لٌدت فى  1111110111 العمومٌه  ،رأس مالها  

 الغٌار والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : عزبة عمرو النعناعٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -و المح  

 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

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191313، وفى تارٌخ    6896،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   1اسامه دمحم السٌد سالم    - 1

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191313، وفى تارٌخ    2443جماالت السٌد دمحم جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    16159عادل امام رمضان شعٌبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    17179شرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى احمد عبد العظٌم ال   - 4

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    6199كمال عطٌه علً الفحل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لوفاهشطب صحفٌة المٌد وذلن ل

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    16181عماد دمحم على العو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 االستغناء عن الفرع

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191315، وفى تارٌخ    16895دمحم ربٌع فرج سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 لترن التجارةصحٌفة المٌد 

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تارٌخ    6915،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   1سعٌد دمحم امٌن بركات    - 8

 شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التاجر التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تارٌخ    3922نهى السٌد محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تارٌخ    3922نهى السٌد محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تارٌخ    8992لٌده برلم : ،  تاجر فرد  ،  سبك   1اسماء دمحم دمحم عطٌه    - 11

 شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التاجر التجاره نهائٌآ

تم محو/شطب السجل  تم    21191317، وفى تارٌخ    5778طارق دمحم حمٌده مٌهوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    15466محمود سعٌد على ابوالخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

 تم   21191317، وفى تارٌخ    13642عادل عبد العاطى صابر عبد العاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    17354حمدى عبدالحمٌد دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    3755برلم :  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده  1ماجدة مصطفى ابراهٌم مصطفى    - 16

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191312، وفى تارٌخ    4415احمد دمحم احمد ابو سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 شطب صحفٌه المٌد وذلن لترن التجارة



 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

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    15151دمحمى حمدان دمحمى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

جل  تم محو/شطب الس   21191313، وفى تارٌخ    3511احمد محمود على ابو ٌحٌى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    13794صابرٌن ناجح عبد الحمٌد فودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    6394لم : عالء دمحم اسماعٌل الفٌومً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 21

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم شطب    21191318، وفى تارٌخ    871حسن فرٌد حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191321، وفى تارٌخ    16764ٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حمدى احمد كر   - 23

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    6958،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   1نهى عبد الفتاح عبد الرحمن خلٌل    - 24

 لمٌد لترن التجارةالسجل  شطبت صحٌفة ا

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    3837عواطف عبدالرحٌم عبدالعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  تم شطب صٌحفه المٌد بسبب ترن التاجر التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191321تارٌخ ، وفى    15681هانى لطفى ٌوسف حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191324، وفى تارٌخ    284،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   1احمد دمحم احمد الشٌمى    - 27

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    14318اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هبه عبدالمنصف سعٌد سالم  ،  ت   - 28

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191326، وفى تارٌخ    3234دمحم سعٌد دمحم لطب الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم    21191327، وفى تارٌخ    12199مبروكة عبد الرحمن ابو الحدٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

شطب السجل  تم محو/   21191328، وفى تارٌخ    14979زكى فتحى زكى لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191328، وفى تارٌخ    4881نجاة أحمد دمحم على حنفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191328، وفى تارٌخ    7691: ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   1علً السٌد عبد الحلٌم عبٌد    - 33

 تم شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التجاره

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    6151ام الفرح سعٌد عبدالهادي البركً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التجاره



 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

تم محو/شطب السجل  تم    21191331، وفى تارٌخ    15319 دمحم العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود دمحم   - 35

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2117ج لسنه 54والدها بموجب لرار محكمة اشمون لشئون االسره منار محمود ابراهٌم مرسى عبٌد لاصره ومشموله بوالٌة  -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21191314وفً تارٌخ ،   15211تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2117/5/28بتارٌخ 

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   17453،، سبك لٌده برلم  مصطفً احمد ابو الحمد محمود  تاجر فرد -  2

 جنٌه   211110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   9417تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1سالم عبد هللا دمحم عبد هللا  -  3

 جنٌه   11110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   11971على دمحم نجٌب دمحم شاكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   17197ر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن عبد الكرٌم دمحم طلبه  تاج -  5

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   12526شحات احمد خطاب ابو حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   8163تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1سامى محمود سعد امٌن  -  7

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   6132رحاب احمد عبد المحسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   14677وائل احمد عبد المنعم عبد الغفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   211110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   13191دمحم عبد الهادى دمحم الباجورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   6673ربٌع ابراهٌم على الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191312وفً تارٌخ ،   17321عبدالمنعم عبدالموي عبدالمنعم غزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   17341اٌمن عبدة عازر عبدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   211110111ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   2981اسماء حسانٌن دمحم الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   16984دمحم على عبده علم الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   11110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   3322تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1ناصر السٌد سلطان دمحم  -  16

 جنٌه   451110111اله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس   21191314وفً تارٌخ ،   17114عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5111110111المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   15133ه برلم كرٌمه فوزى عبده المجاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  18

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   13116علً عصمت علً لرلوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   211110111ٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال   21191317وفً تارٌخ ،   12783سلوانس واصف سلوانس عوض هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   15732د ،، سبك لٌده برلم دمحم جمال الدٌن على ابراهٌم سالمه  تاجر فر -  21

 جنٌه   1111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191318وفً تارٌخ ،   11422تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1دمحم جاد احمد جاد  -  22

 جنٌه   491110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   5899عبٌر فوزي امٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   11484ك لٌده برلم تاجر فرد ،، سب  1صالح دمحم بسٌونى سالم  -  24

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ،   8698تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1عبد الستار السعٌد ابراهٌم المعداوى  -  25

 جنٌه   4111110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التؤشٌ

وفً تارٌخ ،   8698تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبدالستار السعٌد ابراهٌم المعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191321

تم تعدٌل   21191321وفً تارٌخ ،   8698تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السعٌد للمنسوجات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   4111110111رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   7911بك لٌده برلم تاجر فرد ،، س  1هوٌدا دمحم عبد السالم المعصراوي  -  28

 جنٌه   251110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   6941تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1سعٌد عبد السمٌع سٌد احمد نصار  -  29

 جنٌه   21110111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   11231تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1فوزٌه التهامى عبد الفضٌل احمد  -  31

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



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   8712تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1دمحم ٌوسف اسماعٌل خضر  -  31

 جنٌه   211110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   15911حمدى على مهتدى دومه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   12751مجدى سلٌمان عبد الصبور خالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   1111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   17516جر فرد ،، سبك لٌده برلم نادٌه سعد بطرس فرج  تا -  34

 جنٌه   711110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   17213محمود دمحم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   5591مختار سعٌد عبدالمجٌد فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   15142عشرى دمحم عبد العزٌز دمحم كشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   2511110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   14848ست عبدالمنعم احمد حسٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   15984عاطف رمضان عبد الغنى عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   1111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191331وفً تارٌخ ،   17173احمد دمحم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331ٌخ ، وفً تار  1996صالح عبد المنعم دمحم ابو حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم تع 21191313وفً تارٌخ  17541اسالم نبٌل فرٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ، عزبه المامور مركز اشمون بملن نبٌل فرٌد ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  17539محمود ابراهٌم محمود عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصف الـتؤشٌر:   ، مونسه بملن ابراهٌم محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  17541هادى عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد ال -  3

 الـتؤشٌر:   ، مجرٌا بملن عبد الهادى عبد الفتاح دمحم

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191314وفً تارٌخ  17544صابر دمحم خلٌل مرسً الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتؤشٌر:   ، كفر الفرعونٌة بملن دمحم خلٌل مرسى



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  17545دمحم فإاد دسولً سلٌمان الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتؤشٌر:   ، بناحٌه اشمون شارع سعد زغلول بملن خالد عبدالسالم عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  17543لخالك دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عفاف عبدا -  6

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن عفاف عبدالخالك دمحم حجاج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  12417رضا عبدالنبى حلمى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سعودات سعٌد عبدربه

تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح رضا عبدالنبً حلمً عبداللطٌف ) حلوانً الدراوٌش ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لن لٌصبح بملن سعودات سعٌد عبدربهتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم الما 21191314وفً تارٌخ  12417

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191314وفً تارٌخ  17546دمحم رمضان دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ، محلة سبن بملن بدر اسماعٌل دمحم بدر

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  17542ماهر امٌن عبدالموجود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتؤشٌر:   ،  كفر ابورلبه بملن ماهر امٌن عبدالموجود مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  17547احمد عبدهللا كامل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتؤشٌر:   ،  سمالى بملن / عبدهللا كامل سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  17551محمود سمٌر اسماعٌل مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتؤشٌر:   ، سالٌه المنمدي مركز اشمون بملن سمٌر اسماعٌل محمود مرزوق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315خ وفً تارٌ 17549عربً احمد ابراهٌم الباجوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتؤشٌر:   ، شارع الروضه بجوار صٌدناوى بناحٌه اشمون بملن سعدٌه غرٌب المعصراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  5125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1شعبان عجمى عجمى شعٌر  -  14

 بملن رانا شعبان عجمى الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191315وفً تارٌخ  16181عماد دمحم على العو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

، تم الغاء الفرع الكائٌن بناحٌه شما بملن محمود رمضان محمود زاٌد ونشاطه بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت وسجل برلم اٌداع 

 لالستغناء عنه  2119/3/5وتم اغالله فً  16181ولٌد برلم سجل تابع  2118/5/31فً  2118نه لس 1649

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  17548احمد سعٌد عبدالسمٌع جراده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتؤشٌر:   ،  شما بملن / دمحم رمضان بسه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  9417، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1دمحم عبد هللا سالم عبد هللا  -  17

 الـتؤشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن / عبدالمنعم امٌن السٌد حسن

العنوان ,  تم تعدٌل 21191316وفً تارٌخ  17557حسام عبدالفتاح عبدالجواد ابوشونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الجالء حاره العلٌمى بملن نادٌه كامل رضوان الحداد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  16589صباح سعٌد على احمد ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 مادون بملن نبٌل احمد حمادالـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه الشٌخ ابراهٌم س

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  17552زهراء سعٌد عبدالغنى فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، سنترٌس شارع المجلس بملن دمحم عبدالغنً السٌد فتٌان

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  17554محمود سعد على ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتؤشٌر:   ، رمله االنجب بملن سعد على ابراهٌم



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191316وفً تارٌخ  17558عابدٌن فتحى بدر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتؤشٌر:   ، البرانٌه مركز اشمون بملن اسماعٌل فتحى بدر اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  17556محمود جمال عبد الونٌس عٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتؤشٌر:   ، الخور بملن دمحم جمال عبد الونٌس عٌد عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  17551ى عبدالعزٌز دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    من -  24

 الـتؤشٌر:   ، مونسه بملن اوسامة جودة عبدالرحمن

نوان , تم تعدٌل الع 21191316وفً تارٌخ  17553دمحم صالح الدٌن عبدالعظٌم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن صالح الدٌن عبدالعظٌم حسن عابدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  17555احمد امام صابر عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتؤشٌر:   ، عزبه عمرو النعناعٌه اشمون بملن امام صابر عبدالحفٌظ جمعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17559اسر جالل حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌ -  27

 الـتؤشٌر:   ، البرانٌه بملن منٌر بخاطره دمحم دمحم

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191317وفً تارٌخ  17568عبده السٌد عبد الرإف االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن السٌد عبد الرإف السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17563مختار فهٌم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن حامد عبدالعزٌز ابوالعٌنٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  7558جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ، تا 1مجدى عبد العزٌز نصر منصور  -  31

 وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  مطعم المجرى للمؤكوالت البحرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17562دمحم حسن زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتؤشٌر:   ، سالٌة ابوشعره بملن / حسن زكى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191317وفً تارٌخ  17564كرم دمحم هاشم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، سالٌة ابو شعره بملن صبرى عبد النبى عبد الرسول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17561سبك لٌده برلم      احمد رمضان احمد ابو سته ، تاجر فرد ، -  33

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الروضه بجوار مدرسة الثانوٌه بنات بملن فرحات عبده فرحات

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  8265، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1مهجه ابراهٌم على دمحم عٌسى  -  34

طرٌك مصر اسكندراٌه الزراعً الملٌوبٌه  18الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بناحٌه مركز للٌوب محافظه الملٌوبٌه الكٌلو 

من  36والفمره  19بملن مهجه ابراهٌم علً دمحم عٌسً ونشاطه تصنٌع فبٌر جالس واستٌراد وتصدٌر فً ماعدا المجموعه 

 المجموعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17566د احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب سٌد احم -  35

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن سٌد احمد احمد سٌد احمد

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤش 21191317وفً تارٌخ  17567فاطمه خضٌر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ، طلٌا عزبة دمحم حلمى سلٌم بملن دمحم عبد البر احمد مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17561رضا عبد الممصود احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن عبد الممصود احمد خضر



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  15388ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروة حامد احمد عبدالغنى ، تاج -  38

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع دمحم محسن حمد مركز اشمون بملن نادٌه عبدالحلٌم النحاس

عدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم ت 21191317وفً تارٌخ  12539نبٌله غرٌب امام سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

ولٌد  2119شارع مكه المكرمه بملن جٌهان دمحم دمحم عامر واودع برلم       لسنه  7، تم افتتاح فرع بناحٌة شبٌن الكوم عمار رلم 

 برلم سجل دائم     

تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم  21191317وفً تارٌخ  17565دمحم شحاته فهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ، شنواى بملن شحاته فهٌم موسى

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  17569مصطفى اسماعٌل حمدى النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصف الـتؤشٌر:   ، شنشور بملن نوره حسن بكر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17571،  سبك لٌده برلم     محمود امام عبده دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد -  42

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الروضه بملن امام عبده دمحم الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17571امل دمحم عبد الغفار عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لكوادى بملن هدى جمال محمودالـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17572رمضان دمحم ابراهٌم الزعلون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتؤشٌر:   ، شما بملن ابراهٌم دمحم الزعلون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311 وفً تارٌخ 12563احمد رضا احمد الزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتؤشٌر:   ، طرٌك سنترٌس شبٌن الكوم بملن رضا احمد دمحم الزاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  12563احمد رضا احمد الزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

لن اسماء عبد المعز فرج ونشاطه بٌع حلوٌات وتم افتتاحه فى الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سنترٌس مركز اشمون بم

 اشمون 12563ولٌده برلم سجل دائم  2114/12/25

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  12563احمد رضا احمد الزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

طرٌك شبٌن الكوم مركز اشمون بملن رضا احمد دمحم الزاٌد ونشاطه  الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سنترٌس

 12563ولٌد برلم سجل تابع  2119/3/11فى  715حظٌرة مواشى حالبه وتسمٌن واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17578اسماء بكر شعبان بكر العجوزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ؤشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن اٌمن جمٌل منٌر ابراهٌمالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  11171صبرٌة ابراهٌم دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سماره على دمحم عبد الرسول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17581مصطفى على عبد الرإف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتؤشٌر:   ، سهواج بملن دمحم على عبد الرإف دمحم

تعدٌل العنوان ,  تم 21191311وفً تارٌخ  17582محمود عبدالفتاح عبدالفتاح الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتؤشٌر:   ، كفر الطرانٌه مركز اشمون بملن عالء عبدالجٌد الحسٌنً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17576مصطفى محمود سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتؤشٌر:   ، سهواج بملن دمحم محفوظ دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17584راهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم السٌد اب -  53

 الـتؤشٌر:   ، سبن االحد مركز اشمون بملن ثرٌا دمحم محمود صمر



 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

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191311وفً تارٌخ  17585مبروكة موسى عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتؤشٌر:   ، شوشاى بملن مختار علً فرج السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17579محمود سعد صالح الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتؤشٌر:   ، سالٌه ابو شعره بملن فوزى دمحم دمحم الشوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17583فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد حامد دمحم حامد شعالن ، تاجر  -  56

 الـتؤشٌر:   ، كفر منصور بملن سعٌد حسانٌن عباس البكرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17581نظٌف عبد الواحد عٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بملن فولٌه دمحم احمد احمدالـتؤشٌر:   ، براشٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17577فاطمه سامى اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتؤشٌر:   ، محله سبن بملن شعبان زاٌد منٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17574حنان احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف عزبة ابو ٌوسف بملن ماهر مهدى امٌن عبد الحلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  9664دمحم عبد الحمٌد عبد التواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

كز اشمون بملن عبد الحمٌد عبد التواب محمود ونشاطه ورشة الومتٌال وتم وصف الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة الخور مر

 اشمون 9664ولٌده برلم دائم  2111/2/21افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  9664دمحم عبد الحمٌد عبد التواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 عبد الحمٌد عبد التواب محمود وصف الـتؤشٌر:   ، الخور بملن

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  9664دمحم عبد الحمٌد عبد التواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح  محل رئٌسى اخر بناحٌة الخور مركز اشمون بملن عبد الحمٌد عبد التواب محمود ونشاطه مكتب 

 اشمون 9664ولٌده برلم سجل تابع  718واودع برلم  6من المجموعه  36والفمره  19دٌر واستٌراد فٌما عدا المجموعه تص

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  17573ماهر ابو الحدٌد عبد المحسن دمحم ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لن اسالم ماهر ابو الحدٌد عبد المحسنالعنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، البرانٌه بم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191311وفً تارٌخ  17575سونٌه احمد دمحم هداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ، اشمون شارع الشونه بملن ابراهٌم ابراهٌم ابو العال ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  17592ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على عبد الشافى عامر النمر ، تاج -  65

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن صالح عبد الحمٌد السكرمً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17594سامً شعبان لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

  مجدى زكً احمدالـتؤشٌر:   ، صراوة بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17587احمد حاتم حمدى ابو سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 شارع صمر متفرع من شارع التامٌنات المدٌمه بملن حاتم حمدى دمحم ابو سنه 11الـتؤشٌر:   ، اشمون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  17593اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر عبد المسٌح مسٌحه ابراهٌم ، ت -  68

 وصف الـتؤشٌر:   ، شوشاى بملن فإاد عبد المسٌح مسٌحه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17589محمود دمحم دمحم ابوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 وف بملن نجاح اسماعٌل دمحم صمرالـتؤشٌر:   ، بوهه شطان



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17588اسعد سعٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتؤشٌر:   ، الكوادى بملن مروه حلمى احمد محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17588اسعد سعٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

الـتؤشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌة الكوادى مركز اشمون بملن زهٌره معوض دمحم نصر الدٌن ونشاطه مخبز بلدى نصف آلى 

 اشمون 6112ولٌده برلم سجل دائم رلم  2111/9/26وتم غلمه فى  2114/9/4وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17591ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نعمه السٌد عبد النبى الس -  72

 الـتؤشٌر:   ، كفر منصور بملن دمحم احمد ابو سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  11971على دمحم نجٌب دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 م تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد الحكٌم جمعه زٌدالـتؤشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  17595وائل عبدالحكٌم رمضان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 وصف الـتؤشٌر:   ، الفرعونٌة بملن عبدالحكٌم رمضان عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191312وفً تارٌخ  17586ر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌنه عبد هللا عٌد دمحم ، تاج -  75

 ، سالٌة ابو شعره بملن احمد محمود ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  17591مصطفى عبد الرازق دمحم اللبودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ا بملن سمٌر عبد الجواد اللبودىوصف الـتؤشٌر:   ، طلٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17361محمود رمضان عبد ربه فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سمادون مركز اشمون بملن خمٌس رمضان عبد ربه ونشاطه بٌع ادوات منزلٌه وتم افتتاحه فى 

 اشمون 17361ولٌده برلم سجل دائم  2118/12/3

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17361محمود رمضان عبد ربه فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن محى فٌصل عبد الشافى زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  17361محمود رمضان عبد ربه فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

واودع  2119/3/12الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة سمادون بملن محى فٌصل عبد الشافى زاٌد ونشاطه جزاره وتم افتتاحه فى 

 اشمون 17361سجل تابع ولٌده برلم  2119لسنه  761برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  15915احمد السٌد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة الفرعونٌة بملن ماهر عبد المحسن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  17598سبك لٌده برلم     سمٌحه حسن محمود حسن دٌاب ، تاجر فرد ،  -  81

 وصف الـتؤشٌر:   ، منٌل جوٌدة بملن عربً ابراهٌم دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  17596عمرو اسماعٌل صدٌك اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ملن منى عثمان عبد الرحٌم وصف الـتؤشٌر:   ، النعناعٌة ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  17597امانى موسى موسى علً شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 وصف الـتؤشٌر:   ، دروة بملن سمٌر عبدالحمٌد بٌومً

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191314وفً تارٌخ  17611ولٌد دمحم رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ، شوشاى بملن دمحم رمضان دمحم عماره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  17599هند فوزى فاٌك زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن نادر بدر عزٌز



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191314وفً تارٌخ  17611فرد ،  سبك لٌده برلم     هٌام زكى سالم الفوال ، تاجر -  86

 ، اشمون بملن شارع الثوره مع خالد بن الولٌد بملن فتحى عبدالجٌد عبد الحمٌد

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  17114عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طلٌا مركز اشمون بملن هاله فإاد احمد

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  17114عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 م اخر فٌصل الجٌزهشارع النوبً من شارع سلٌ 3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  17114عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 5541شارع النوبً من شارع سلٌم اخر فٌصل الجٌزه المودع برلم  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه 

 لالستغناء عنه  2119/3/14فً  23391 برلم 2114لسنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191314وفً تارٌخ  15456السٌد دمحم السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه عزبه الهوانم سبن االحد مركز اشمون بملن وائل عاطف حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  17613بدالسمٌع عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء دمحم ع -  91

 الـتؤشٌر:   ، ابورلبه مركز اشمون بملن مدٌحه رضوان احمد عبدالوهاب

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191314وفً تارٌخ  17612اٌمان ابو بكر ابراهٌم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتؤشٌر:   ، شعشاع بملن دمحم عبد الوكٌل عبد الحمٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  17614عربى حسٌن مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتؤشٌر:   ، النعناعٌة بملن هاله عبد الرحمن عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  14718الشكور عبد الغنى عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبد -  94

 وصف الـتؤشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبدالغنى ابراهٌم خٌر الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317 وفً تارٌخ 11955ٌاسر بٌومى جمعه عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الفرعونٌه مركز اشمون بملن فراج ابراهٌم ٌوسف ابو الخٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12783سلوانس واصف سلوانس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 بملن سلوانس واصف سلوانس عوض هللا وصف الـتؤشٌر:   ،  طلٌا

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12783سلوانس واصف سلوانس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 2115/2/8وصف الـتؤشٌر:   ،  له محل رئٌسى بناحٌة طلٌا مركز اشمون ونشاطه مزرعة دواجن وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191317وفً تارٌخ  17617سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حامد شرٌف -  98

 ، شعشاع طرٌك شعشاع ابو ٌوسف بملن شرٌف سعد دمحم

ؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 21191317وفً تارٌخ  17617حامد شرٌف سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

، له محل رئٌسى بناحٌة عزبة االهالى المناطر الخٌرٌه بملن شرٌف سعد دمحم ونشاطه مكتب نمل وتورٌدات عمومٌه وتم افتتاحه فى 

 الملٌوبٌه  24236ولٌده برلم سجل  2117/3/12

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  17611دمحم حلمى عبد السالم دمحم شعٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن مسرات ابراهٌم دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  17611دمحم حلمى عبد السالم دمحم شعٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 2115/11/5ب رحالت داخلٌة وتم اغالله فى وصف الـتؤشٌر:   ،  كان له محل رئٌسى بناحٌة سمادون ونشاطه مكت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  14868حمدان بٌومى ابراهٌم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الفرعونٌه مركز اشمون بملن فاٌز حمدان بٌومى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17611حسٌنى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد  -  113

 الـتؤشٌر:   ، مونسه بملن عماد فتحى لطب

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12783سلوانس واصف سلوانس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طلٌا مركز اشمون بملن سلوانس واصف سلوانس عوض هللا ونشـاطه وصف الـتؤشٌر:   

 اشمون 12783ولٌد برلم تابع  2119/3/14حظٌرة مواشلى حالبة وتسمٌن وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17616دمحم علً ابو الحدٌد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتؤشٌر:   ، جرٌس بملن عزٌزه عبدالمجٌد حسن النوتً

وفً تارٌخ  17616تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح دمحم علً ابوالحدٌد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ن النوتًتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، جرٌس بملن عزٌزه عبدالمجٌد حس 21191317

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17618اسالم وسٌم دمحم جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتؤشٌر:   ، شما بملن مصطفً نوح عامر

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  17615عبد الرازق زكى عبد الرازق الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 , وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن محمود عبد العزٌز زكى

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191317وفً تارٌخ  17619دمحم عٌد دمحم عبٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتؤشٌر:   ، المناطرٌن بملن عبدهللا دمحم عبٌد عامر

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  17612اعتماد عبد الممصود دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتؤشٌر:   ، شما بملن دمحم محمود دمحم عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  17616ص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موسى دمحم احمد خرٌ -  111

 الـتؤشٌر:   ، البرانٌه بملن دمحم احمد احمد خرٌص

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  15732دمحم جمال الدٌن على ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن جمال الدٌن علً ابراهٌم سالمهوصف الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191318وفً تارٌخ  11422، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1دمحم جاد احمد جاد  -  113

 ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / الطالب ) دمحم جاد احمد جاد (

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  17614 لطفى دمحم على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  114

 الـتؤشٌر:   ، رملة النجب بملن دمحم عبد هللا دمحم على ٌوسف

ان , وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنو 21191318وفً تارٌخ  17618رضا سعٌد جاد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ، جرٌس بملن حسن فرٌد حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  17613خالد دمحم على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتؤشٌر:   ،  رملة االنجب بملن /  مفٌده دمحم على ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  17615د ،  سبك لٌده برلم    اسالم مصطفً ابراهٌم عجالن ، تاجر فر -  117

 وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن عصام كمال السٌد علً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  17619محمود امٌن مصطفً امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ون بملن امٌن مصطفً امٌن سالمانالـتؤشٌر:   ، منٌل دوٌب مركز اشم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  12883وهٌبه سعد حامد ابراهٌم زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد العظٌم على دمحم الشنوفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  15977فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌمان ربٌع سعٌد سلٌمان ، تاجر  -  121

 الـتؤشٌر:   ، بناحٌه عزبه علً عطٌه زمام كفر ابو دمحم بملن هشام علً عبدالحمٌد

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191319وفً تارٌخ  15977سلٌمان ربٌع سعٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتؤشٌر:   ، الخضره مركز الباجور بملن جمعه اسماعٌل عبدالمطلب

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  17621دمحم ابراهٌم دمحم احمد الخولى ) سٌادة المماول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن ابراهٌم سالم عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  17531دعبد الهادى دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  123

الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه البتانون مركز شبٌن الكوم بملن عبد الرحمن بسٌونً السٌد عٌسً ونشاطه بٌع حلوٌات وتم 

 ولٌد برلم سجل تجاري دائم    شبٌن الكوم  2119لسنه واودع تحت رلم     2119/3/17افتتاحه فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  16572زكرٌا محمود بدر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سمادون مركز اشمون بملن صالح محمود بدر حماد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17624سن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احالم انور ح -  125

 الـتؤشٌر:   ، شما بملن فوزى على نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17627محمود سامى السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بملن سامى السٌد سالم خرٌصالـتؤشٌر:   ، كفر منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17631سنٌة عادل هاشم مرشد عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتؤشٌر:   ، سالٌة ابو شعرة بملن احمد هشام هاشم مرشد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191321ً تارٌخ وف 17391جمال دمحم دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ، تم نعدٌل المالن لٌصبح عالء عبد الحكٌم عبد الواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17623دمحم مبارن سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الـتؤشٌر:   ، مونسه بملن دمحم مبارن سلٌمان دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191321وفً تارٌخ  17632عادل ثابت بدر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ، سمادون بملن دمحم عبد الفتاح دمحم

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191321وفً تارٌخ  12518ممدوح دمحم فرحات بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ابو رلبه مركز اشمون بملن عالء رمضان سٌد احمد السما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  12518ممدوح دمحم فرحات بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

حسن دمحم الغزولى ونشاطه مخزن لبٌع حدٌد التسلٌح)اسمنت وجبس( واودع الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه محله سبن بملن دمحم 

 اشمون 12518ولٌد برلم سجل تابع  2119/3/21فً  887برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17625حسام مصطفً صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 صالح دمحم الهادىالـتؤشٌر:   ، سهواج بملن مصطفً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17626سعدٌه احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن جالل دمحم حسن تعٌلب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191321وفً تارٌخ  12518ممدوح دمحم فرحات بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتؤشٌر:   ، محله سبن بملن دمحم حسن دمحم الغزولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17622شعبان طه ابراهٌم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتؤشٌر:   ، الخور بملن طه ابراهٌم عفٌفً الجوهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17622شعبان طه ابراهٌم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

شارع جمال عبدالناصر البحري بملن نهاد دمحم بهً ونشاطه بٌع مالبس جاهزه  24الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسً بناحٌه شبٌن الكوم 

 شبٌن الكوم 92149رلم سجل تجاري دائم ولٌد ب 2119/3/3وتم افتتاحه فً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  11511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1انور مصطفى عبد الغنى دروٌش  -  138

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن صفاء عبد الوهاب الجندى

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  17628تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صباح عبدالحلٌم علً الشعراوي ،  -  139

 وصف الـتؤشٌر:   ، سالٌه ابو شعره بملن صالح حسانٌن صالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17629دمحم صفوت عبده دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 خور بملن صفوت عبده دمحم بٌومًالـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17621نعمات غرٌب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتؤشٌر:   ، شما مركز اشمون بملن دمحم عٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321تارٌخ  وفً 17631فاطمه دمحم نور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتؤشٌر:   ، صراوه بملن صبحٌه عبد الحلٌم عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  11131دمحم سعودى عبدالحمٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتؤشٌر:   ،  البرانٌه بملن / نبٌل دمحم حسن حجاج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17635ق رجب عبدالغنى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رز -  144

 الـتؤشٌر:   ، كفر الفرعونٌة بملن مجدى عبد الرحٌم دمحم الشٌمى

م تعدٌل العنوان , ت 21191321وفً تارٌخ  11666عالء الدٌن فإاد احمد عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد ابراهٌم عبدالفتاح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17633احمد صابر حسن جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن عالء الدٌن احمد حسٌن دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  11131دمحم سعودى عبد الحمٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

ولٌد برلم تابع  891الـتؤشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة البرانٌه بملن / نبٌل دمحم حجاج ونشاطه تجارة اعالف وتم اٌداعه برلم 

 اشمون 11131

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17117رمضان دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عوض -  148

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن بسام معوض نصر امٌن 

عدٌل العنوان , تم ت 21191321وفً تارٌخ  17634احمد عادل علً عبدالحمٌد االزعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 وصف الـتؤشٌر:   ، الفرعونٌه بملن مسعد علً عبدالحمٌد علً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  17577فاطمه سامى اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح شعبان زاٌد غنٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191324وفً تارٌخ  17638 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن حسن احمد دمحم -  151

 ، شطانوف بملن حسن احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  17639ولٌد سالمه كفراوى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن عزٌزه دمحم خلٌل وصف الـتؤشٌر:   ، طلٌا

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  14411ابراهٌم محً الدٌن على حسن ٌوسف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

ولٌد برلم   914العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة سنترٌس بملن دمحم صالح الدٌن على حسن واودع برلم 

 14411تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  17637رضا ٌحٌى عبد الرحمن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتؤشٌر:   ، محلة سبن بملن ابراهٌم عٌسى عبد الرحمن

 17641،  سبك لٌده برلم     على اٌمن على عبد الفتاح على لاصر ومشمول بوالٌة والده اٌمن على عبد الفتاح ، تاجر فرد -  155

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن على اٌمن على عبد الفتاح على 21191324وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  17636امانى باتع صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ة بملن الشحات عبد البر ابراهٌمالـتؤشٌر:   ، كفر ابورلب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  14411ابراهٌم محى الدٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الـتؤشٌر:   ،  سنترٌس بملن دمحم صالح الدٌن على حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  17516نادٌه سعد بطرس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / فاٌز رزق عبدالمسٌح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  13847اٌهاب ربٌع علً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

الخٌرٌه مركز المناطر عزبة االهالى على الطرٌك العمومى بملن ابراهٌم عبد المادر الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المناطر 

 ابراهٌم عفٌفى واودع برلم     ولٌده برلم سجل دائم            الملٌوبٌه 

,  تم تعدٌل العنوان 21191325وفً تارٌخ  17643سامح عبدالغنى محمود المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتؤشٌر:   ،  طرٌك ابوعوالى بملن / رزق حسٌن حسن عرابى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  17644مٌنا رشدى رزق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتؤشٌر:   ، سبن االحد بملن سمٌر رشدى رزق حنا

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  17641ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه حسن صبرى عبد المادر تمام ، تاج -  162

 وصف الـتؤشٌر:   ، شارع االثرٌة بملن طارق دمحم جالل الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  17642شٌرٌن بٌومى محمود بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ف بملن سعٌد مختار احمد ابراهٌمالـتؤشٌر:   ، شطانو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  17645سعٌد فوزى سعٌد زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع صالح الدٌن بملن دمحم صبرى عبد السالم

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  17648رلم    اٌمان سعٌد طه حسن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  165

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن طه عبد المنصف عبد العزٌز

محمود ابراهٌم الصاوى الجوهرى)المكتب الهندسى للمماوالت والتورٌدات العمومٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، دروة بملن ابراهٌم الصاوى دمحم الجوهرى 21191326وفً تارٌخ  17646



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  17649بك لٌده برلم    خٌرى طه حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  167

 الـتؤشٌر:   ، كفر الحما بملن طه حسٌن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  17651اسالم سمٌر عبد العظٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ى جالل على مصٌلحىوصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن عل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  17319محمود عصران طلبه لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن صفوت دمحم عبد الستار

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  17659اسماعٌل شحاته اسماعٌل سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 وصف الـتؤشٌر:   ، سبن االحد بملن ولٌد رشاد شحاته سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  17647ولٌد عبد ربه سعد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتؤشٌر:   ، محله سبن بملن عبدربه سعد عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  17651سماح محمود العٌساوى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الـتؤشٌر:   ، الحلواصى بملن دمحم زٌنهم عبد الحفٌظ

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191326وفً تارٌخ  9826سعد عبد هللا عبد العزٌز ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة الكوادى مركز اشمون بملن نجوى نجٌب هنٌدى شاهٌن ونشاطه ثالجة خضر وفاكهه ولٌده برلم 

 اشمون 9826سجل دائم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191326وفً تارٌخ  9826سعد عبد هللا عبد العزٌز ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتؤشٌر:   ، الكوادى بملن جمعه احمد عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  9826، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1سعد عبد هللا عبد العزٌز ناجى  -  175

العزٌز ونشاطه حظٌالة مواشى وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة الكوادى مركز اشمون بملن جمعه احمد عبد 

 اشمون 9826ولٌده برلم سجل تابع  929واودع برلم  2119/3/26حالبه وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  17653سمٌر جورجى عرٌان غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 هالل الـتؤشٌر:   ، شوشاى بملن عادل عبد الغفار على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  17654شرٌف اشرف دمحمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتؤشٌر:   ، شنواى بملن اشرف دمحمى فرج عبد النبى

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191327وفً تارٌخ  6673ربٌع ابراهٌم على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه المرج شارع عربً سلٌم كفر الباشا بنشاط تورٌد المنتجات االسمنتٌه ومواد البناء 

 وتم لٌده برلم سجل دائم          الماهره 2119وتم اٌداعه برلم اٌداع       لسنه 2119/3/21الحدٌثه تم افتتاحه بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  17652محمود صابر فتح هللا الجمسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 وصف الـتؤشٌر:   ، سبن االحد بملن محمود صابر فتح هللا الجمسى

عنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل ال 21191327وفً تارٌخ  17655دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ، الكوادى بملن احمد دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  17656اٌمان سمٌر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتؤشٌر:   ، سالٌة ابو شعرة بملن عماد دمحم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  17657د ،  سبك لٌده برلم    دمحمى صبحً دمحمى دمحم ، تاجر فر -  182

 الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن صبحً دمحمى دمحم دمحم الدردٌرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  17658مصطفى محمود سعد امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ملة النجب بملن دمحم الحسٌنى السٌد الشنوانىوصف الـتؤشٌر:   ، ر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  17662منى ابراهٌم مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتؤشٌر:   ، صراوه بملن سرحان دمحم سرحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  17664جالل رمضان احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتؤشٌر:   ، كفر الحما بملن سٌدة عبد المإمن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  17663رمضان عباس احمد بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 نمابه المهندسٌن 3-2-1ٌة محل رلم وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة لمعى امام كلٌة التربٌة النوع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191328وفً تارٌخ  14373دمحم احمد طه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ، اشمون شارع السٌده خدٌجه بملن بدر حلمً الربٌعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  17667  رانا محمود سعٌد هوٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  188

 الـتؤشٌر:   ، شارع صالح الدٌن بملن عماد عبدالمنعم ابو الفتوح

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191328وفً تارٌخ  14373دمحم احمد طه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

شارع السٌده خدٌجه بملن بدر حلمً الربٌعً ونشاطه مكتب تورٌدات وتوزٌع منسوجات طبٌه واودع  ، تم افتتاح فرع بناحٌه اشمون

 اشمون 14373ولٌد برلم سجل تابع  2119/3/28بتارٌخ 971برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  17661عبد هللا هالل احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 تؤشٌر:   ، النعناعٌة بملن دمحم احمد هاللالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  17661محمود دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتؤشٌر:   ،  ابورلبة بملن ٌحى منسى دمحم سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  17668 اٌمن رفاعى مصطفى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 الـتؤشٌر:   ، شارع سعد زغلول خلف المركز الصحى بملن رفاعى مصطفى دمحم عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  17671هٌثم كرم محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 محمود بركات دمحم الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن كرم

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  17671سامح حمادة عبد العظٌم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن هبه سالم محمود فرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  17669عبد الحمٌد عبد الواحد دمحم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن اشرف ابراهٌم خطاب دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  15397سماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاشور دمحم عاشور ا -  1

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط اختبارات التربة والخرسانة واالسفلت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  16462تامر عٌسوى السٌد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 :  تم اضافة نشاط مفروشات واحذٌة الى النشاط االصلىالتؤشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191315وفً تارٌخ  11971على دمحم نجٌب دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ حظٌرة مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191316وفً تارٌخ  9432  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  1فتحى رجب زكى احمد  -  4

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع انتاج حمض السلفونٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم 21191317وفً تارٌخ  12539نبٌله غرٌب امام سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

لخرده فى حدودالمصرح به لانونا والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه للجهات تعدٌل النشاط لٌصبح شراء وبٌع وتجارة ا

الحكومٌه وصٌانة المبانى واالنشاءات وصٌانه االالت والمعدات وصٌانة السٌارات وصٌانة االجهزه الكهربائٌه وااللكترونٌه وصٌانة 

 ال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه والمتخصصهاالجهزه والمعدات الطبٌه والصٌانه العامه والكهرومٌكانٌكٌه واعم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  6132رحاب احمد عبد المحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بمالة جمله وتوزٌع

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191312وفً تارٌخ  11971على دمحم نجٌب دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191312وفً تارٌخ  6673ربٌع ابراهٌم على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع زٌوت وشحوم سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  12417بدالنبى حلمى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا ع -  9

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصٌنع حلوٌات

 تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح رضا عبدالنبً حلمً عبداللطٌف ) حلوانً الدراوٌش ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصٌنع حلوٌات21191312وفً تارٌخ  12417

تم تعدٌل النشاط , 21191313وفً تارٌخ  11194، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    1السٌد عبد الواحد على عبد الواحد  -  11

 ع اخشابوصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه نجارة وتصنٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191314وفً تارٌخ  11577بدرٌة جابر ٌاسٌن ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم اضافه نشاط مفروشات الى النشاط االصلى

ل النشاط , وصف تم تعد21191317ٌوفً تارٌخ  17571امل دمحم عبد الغفار عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط تسوٌك منتجاتها الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  17276هانى صالح احمد السكرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191318وفً تارٌخ  15732دمحم جمال الدٌن على ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشً تسمٌن وحالبه

ل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تم تعد21191318ٌوفً تارٌخ  11422، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    1دمحم جاد احمد جاد  -  16

 تعدٌل النشاط لٌصبح / اجهزة كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191318وفً تارٌخ  11987شعبان احمد احمد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد حاصالت زراعٌه واستصالح واستزراع اراضً

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  11484، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    1 بسٌونى سالم صالح دمحم -  18

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه واالت معدات وعدد الً النشاط االصلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل النشاط , وصف ت21191319وفً تارٌخ  12883وهٌبه سعد حامد ابراهٌم زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله تموٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191321وفً تارٌخ  16547عال شحاته السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم اضافة نشاط مماوالت كهربائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  12751خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى سلٌمان عبد الصبور -  21

وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح زراعه محاصٌل زراعٌه وتصدٌرها وتصدٌرالفواكه والخضروات والمحصٌل الزراعٌه 

 الحمضٌات

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  17524لٌده برلم   عبد الرحمن جمٌل عبد اللطٌف عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  17587احمد حاتم حمدى ابو سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ذائٌةالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع تعبئة مواد غ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  14111شرٌف عبدالموي دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌد حاصالت زراعٌه بالعمولة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  11666عالء الدٌن فإاد احمد عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره اعالف

اط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النش21191325وفً تارٌخ  5591مختار سعٌد عبدالمجٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع اعالف ودش وخلط اعالف

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ممتاز السٌد عبدالمجٌد عبدالرحمن ) الممتاز للتجارة والتورٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 شاط تورٌدات منظفات صناعٌه الً النشاط االصلًتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافه ن21191327وفً تارٌخ  11297

تم تعدٌل النشاط , 21191327وفً تارٌخ  11297ممتاز السٌد عبدالمجٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التؤشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات منظفات صناعٌه الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  14492اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر رضا دمحم عبد الحلٌم ، ت -  29

 التؤشٌر:  تم اضافة نشاط ادوات منزلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  7384، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    1طارق عبد المنجً علً ابو العال  -  31

 افه نشاط استشارات هندسٌهالتؤشٌر:  تم اض

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191328وفً تارٌخ  16192دمحم غرٌب محمود عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم اضافة نشاط فاٌبر جالس الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم 21191331وفً تارٌخ  17173احمد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشى حالبه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تؤشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف ال21191317وفً تارٌخ  17617حامد شرٌف سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17559ٌاسر جالل حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17542ماهر امٌن عبدالموجود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  17591مصطفى عبد الرازق دمحم اللبودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  12563احمد رضا احمد الزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191321وفً تارٌخ  17621ت غرٌب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعما -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191328وفً تارٌخ  14373دمحم احمد طه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  17651، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح محمود العٌساوى زاٌد -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  17636امانى باتع صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  17587سبك لٌده برلم     احمد حاتم حمدى ابو سنه ، تاجر فرد ، -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  17574حنان احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17623رلم   دمحم مبارن سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191321وفً تارٌخ  17632عادل ثابت بدر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  9664دمحم عبد الحمٌد عبد التواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  17621دمحم ابراهٌم دمحم احمد الخولى ) سٌادة المماول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  17664ه برلم   جالل رمضان احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  17671سامح حمادة عبد العظٌم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  17541اسالم نبٌل فرٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17571محمود امام عبده دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17633احمد صابر حسن جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  17614عربى حسٌن مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  17595كٌم رمضان عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل عبدالح -  22

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17612اٌمان ابو بكر ابراهٌم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17564هاشم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم دمحم  -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  17661عبد هللا هالل احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  17654اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف اشرف دمحمى فرج ، ت -  26

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17561رضا عبد الممصود احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  17593ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر عبد المسٌح مسٌحه ابراهٌم ، تاج -  28

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17619دمحم عٌد دمحم عبٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  17634رد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل علً عبدالحمٌد االزعر ، تاجر ف -  31

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  17577فاطمه سامى اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17544بك لٌده برلم   صابر دمحم خلٌل مرسً الخولى ، تاجر فرد ،  س -  32

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  17649خٌرى طه حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  17615م   اسالم مصطفً ابراهٌم عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  34

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  17598سمٌحه حسن محمود حسن دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17568عبده السٌد عبد الرإف االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  17613خالد دمحم على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316رٌخ وفً تا 17551منى عبدالعزٌز دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17631فاطمه دمحم نور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  17551محمود سمٌر اسماعٌل مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  17659اسماعٌل شحاته اسماعٌل سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21191311وفً تارٌخ  17571امل دمحم عبد الغفار عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17581مصطفى على عبد الرإف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  17628صباح عبدالحلٌم علً الشعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17629دمحم صفوت عبده دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191311وفً تارٌخ  17582محمود عبدالفتاح عبدالفتاح الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  17661محمود دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  17616موسى دمحم احمد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  17612اعتماد عبد الممصود دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  17589ود دمحم دمحم ابوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  17548احمد سعٌد عبدالسمٌع جراده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17581لواحد عٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نظٌف عبد ا -  52

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  17669عبد الحمٌد عبد الواحد دمحم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التؤشٌر: خاص

 17646ٌم الصاوى الجوهرى)المكتب الهندسى للمماوالت والتورٌدات العمومٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراه -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص21191326وفً تارٌخ 

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191316وفً تارٌخ  17557حسام عبدالفتاح عبدالجواد ابوشونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  17638اٌمن حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191313وفً تارٌخ  17539محمود ابراهٌم محمود عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17566رجب سٌد احمد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التؤشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191321وفً تارٌخ  12518ممدوح دمحم فرحات بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  17573ماهر ابو الحدٌد عبد المحسن دمحم ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  17625حسام مصطفً صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17626سعدٌه احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  17594سامً شعبان لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  17663رمضان عباس احمد بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  17656اٌمان سمٌر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191318وفً تارٌخ  17618ضا سعٌد جاد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  12783سلوانس واصف سلوانس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  17553ن عبدالعظٌم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح الدٌ -  68

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17572رمضان دمحم ابراهٌم الزعلون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  17361عبد ربه فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود رمضان  -  71

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  17547احمد عبدهللا كامل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191327وفً تارٌخ  17655تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم احمد ،  -  72

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  11131دمحم سعودى عبدالحمٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17569د ،  سبك لٌده برلم   مصطفى اسماعٌل حمدى النوبى ، تاجر فر -  74

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  17584ابراهٌم السٌد ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17585مبروكة موسى عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17631سنٌة عادل هاشم مرشد عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  17641سامه حسن صبرى عبد المادر تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  78

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  17658مصطفى محمود سعد امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  17642شٌرٌن بٌومى محمود بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  17645سعٌد فوزى سعٌد زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  17597سى علً شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى موسى مو -  82

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17567فاطمه خضٌر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  17614ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم لطفى دمحم على اسماعٌ -  84

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  17552زهراء سعٌد عبدالغنى فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  17554تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعد على ابراهٌم سالمه ،  -  86

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  17599هند فوزى فاٌك زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  17657لٌده برلم   دمحمى صبحً دمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  17643سامح عبدالغنى محمود المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  17644 مٌنا رشدى رزق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  17611هٌام زكى سالم الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321ٌخ وفً تار 17622شعبان طه ابراهٌم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  17591نعمه السٌد عبد النبى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  17543عفاف عبدالخالك دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17562دمحم حسن زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التؤشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21191328وفً تارٌخ  17667رانا محمود سعٌد هوٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  17652محمود صابر فتح هللا الجمسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التؤشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191331وفً تارٌخ  17668اٌمن رفاعى مصطفى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17635رزق رجب عبدالغنى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  17576مصطفى محمود سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  17558عابدٌن فتحى بدر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17545دمحم فإاد دسولً سلٌمان الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 خاصوصف التؤشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17618اسالم وسٌم دمحم جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  17575سونٌه احمد دمحم هداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  17592دمحم على عبد الشافى عامر النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  17616دمحم علً ابو الحدٌد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  17616تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح دمحم علً ابوالحدٌد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص21191317

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191324وفً تارٌخ  17637رضا ٌحٌى عبد الرحمن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17561احمد رمضان احمد ابو سته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191326وفً تارٌخ  17651اسالم سمٌر عبد العظٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17613وفاء دمحم عبدالسمٌع عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التؤشٌر: خاص

وع الشركة تم تعدٌل ن21191316وفً تارٌخ  17556محمود جمال عبد الونٌس عٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  17549عربً احمد ابراهٌم الباجوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التؤشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21191317وفً تارٌخ  17611دمحم احمد حسٌنى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  17596عمرو اسماعٌل صدٌك اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

 17641  على اٌمن على عبد الفتاح على لاصر ومشمول بوالٌة والده اٌمن على عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  116

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص21191324وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  9826سعد عبد هللا عبد العزٌز ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17563  مختار فهٌم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  118

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  17653سمٌر جورجى عرٌان غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312رٌخ وفً تا 17588اسعد سعٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  17624احالم انور حسن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم21191321وفً تارٌخ  17627محمود سامى السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17579محمود سعد صالح الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التؤشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  17611ولٌد دمحم رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  17615عبد الرازق زكى عبد الرازق الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191317وفً تارٌخ  17565دمحم شحاته فهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  17648اٌمان سعٌد طه حسن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191324وفً تارٌخ  17639ولٌد سالمه كفراوى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  17662منى ابراهٌم مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17583السٌد حامد دمحم حامد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  17541احمد عبد الهادى عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191316وفً تارٌخ  17555احمد امام صابر عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  17546دمحم رمضان دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  17611دمحم حلمى عبد السالم دمحم شعٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  17586امٌنه عبد هللا عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  14411ابراهٌم محى الدٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  17671هٌثم كرم محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  17647ٌد عبد ربه سعد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ول -  138

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  17578اسماء بكر شعبان بكر العجوزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  17619امٌن مصطفً امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  141

 وصف التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16976تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 االخالص لتربٌة المواشى  

الى: تم اضافة السمه التجارٌه لتصبح المنار  15211تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  2

 ع الزٌوت والشحومات  لبٌ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح مصنع  9432تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  3

 الندى لحمض السلفونٌن  

 H.M.Hلتجارٌه لتصبح الى: تم تعدٌل السمه ا 15644تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  4

 اتش ام اتش لتصنٌع المالبس  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ورشه  17341تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  5

 المحبه للتجاره المٌكانٌكٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ماس  9664ة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21191313،  فى تارٌخ :   -  6

mas   للومٌتال 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتبه  17418تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  7

 الحمد الجدٌدة  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   15732الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191318،  فى تارٌخ :   -  8

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح / المصرٌة  11422تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  9

 لتجارة االجهزة الكهربائٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح دار  16831اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل 21191321،  فى تارٌخ :   -  11

 العماره للمماوالت العامه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مصنع  17587تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  11

 نور الصباح لتعبئه المواد الغذائٌه  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الٌوجد   9664تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الرٌان   15911تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الٌوجد   9664تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  14

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16711تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  15

SMART F.M    للخدمات والتورٌدات 

الى: سمارتكو الهندسٌه لالستشارات  7384تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  16

 والمماوالت العامه  

 الى: مكة لالجهزة الكهربائٌة   17191تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331،  فى تارٌخ :   -  17

الى: تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح دمحم  17616تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331 ،  فى تارٌخ :  -  18

 علً ابوالحدٌد فٌاض  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 9664برلم       21191313احمد عبد الحمٌد عبد التواب محمود   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،    14352شركه البدر لالستٌراد والتصدٌر ) احمد حسن سالم احمد بدر وشرٌكه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

س مال تم محو/شطب السجل  تم حل الشرمه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته كامله فى را   21191313وفى تارٌخ 

 الشركه ولٌس للشركه اى فروع اخرى داخل ج.م.ع

،    14352شركه البدر لالستٌراد والتصدٌر ) احمد حسن سالم احمد بدر وشرٌكه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

كامله فى راس مال تم محو/شطب السجل  تم حل الشرمه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته    21191313وفى تارٌخ 

 الشركه ولٌس للشركه اى فروع اخرى داخل ج.م.ع

، وفى تارٌخ    11131، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة    - 3

كامله فى راس مال الشركه  تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى   21191314

 ولٌس للشركه اى فروع اخرى فى ج.م.ع

، وفى تارٌخ    11131، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة    - 4

كامله فى راس مال الشركه تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى    21191314

 ولٌس للشركه اى فروع اخرى فى ج.م.ع

تم    21191318، وفى تارٌخ    975شركة اٌمان على فهمى عٌسى وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن حصته فى راس المال

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  21191314وفً تارٌخ   ، 16113شركة احمد الشحات عبدالنبى وشركاإه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12191110111المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191314وفً تارٌخ   ، 17178شركة دمحم عبدالمحسن جابر زكى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   11141110111, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191327، وفً تارٌخ   17617دمحم شعبان دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  13211شركة/هشام دمحم بٌومى حنفى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام لٌصبح سهواج بملن فاطمه عبدالرحمن اسماعٌل

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  13211شركة/هشام دمحم بٌومى حنفى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 نوان المركز العام لٌصبح سهواج بملن فاطمه عبدالرحمن اسماعٌلالعنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل ع

تم  21191321وفً تارٌخ  8319، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1شركة / اشرف سعٌد السٌد محروس و شرٌكه  -  3

 من سعٌد السٌد محروستعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل المركز العام للشركة لتصبح / منٌل العروس بملن اٌ

وفً تارٌخ  8319تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / فاٌزه رمضان ابوالحدٌد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل المركز العام للشركة لتصبح / منٌل العروس بملن اٌمن سعٌد السٌد  21191321

 محروس

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  14352حسن سالم احمد بدر وشرٌكه ( ، سبك لٌدها برلم   شركه البدر لالستٌراد والتصدٌر ) احمد  -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة21191313

تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  11131، سبك لٌدها برلم    1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة  -  2

 الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

ى  , وصف تم تعدٌل الكٌان المانون21191321وفً تارٌخ  13211شركة/هشام دمحم بٌومى حنفى وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التؤشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لٌصبح الطرف االول الشرٌن  دمحم عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع -  1

المتضامن احمد الشحات عبدالنبى والطرف الثانى الشرٌن المتضامن / دمحم عبدالرحمن احمد حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك 

لٌس االدارة والتولٌع عن الشركة وٌجوز لهم توكٌل الغٌر للمٌام بمهام الشركة ولهم حك االٌداع والسحب من جمٌع البنون العاملة و

 16113برلم       21191314لهم حك االلتراض من جمٌع البنون العاملة والٌجوز لهم فسخ هذا العمد ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمحسن جابر زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌا حك االدارة والتولٌع لٌكون من حك الطرف االول الشرٌن  -  2

مدٌر الشركة وله الحك وحده منفردا بالتولٌع باسم الشركة وعنوانها التجارى وفى  المتضامن / دمحم عبد المحسن جابر زكى وهو

المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر وله حك الشراء والتعالد مع كافة الجهات واالشخاص نٌابة عن 

رٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بموافمة جمٌع الشركة اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع او رهن او تم

 17178برلم       21191314الشركاء مجتمعٌن علٌها كتابتة وللشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمحسن جابر زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) المدٌر ( الحك فى التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر  -  3

 17178برلم       21191314السحب واالٌداع وااللتراض ، تارٌخ : العربٌة و

صالح دمحم حامد صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / صالح دمحم حامد صالح  -  4

ارسة نشاطها المباشر وله الحك فى له وحده حك االدارة والتولٌع باسم الشركةوعنوانه التجارى لتحمٌك اغراض الشركة  ومم

برلم       21191328التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة اما باالٌداع او السحب او اال لتراض ، تارٌخ : 

16135 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مد حسن سالم احمد بدر وشرٌكه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، شركه البدر لالستٌراد والتصدٌر ) اح -  1

 14352برلم       21191313تارٌخ : 

شركه البدر لالستٌراد والتصدٌر ) احمد حسن سالم احمد بدر وشرٌكه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  2

 14352برلم       21191313تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة  -  3

 11131برلم       21191314

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة  -  4

 11131برلم       21191314

برلم       21191314شركة دمحم عبدالمحسن جابر زكى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

17178 

برلم       21191314شركة احمد الشحات عبدالنبى وشركاإه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

16113 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191321فى وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة/هشام دمحم بٌومى حن -  7

13211 

برلم       21191321شركة/هشام دمحم بٌومى حنفى وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

13211 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3338برلم       21191313، تارٌخ :  641  2119/1/31اشرف حلمى عبد الملن سعد   -  1

 6896برلم       21191313، تارٌخ :  642  2111/5/7  1اسامه دمحم السٌد سالم  -  2

 6896برلم       21191313، تارٌخ :  643  2116/5/6  1اسامه دمحم السٌد سالم  -  3

 2443برلم       21191313، تارٌخ :  645  2112/6/6جماالت السٌد دمحم جعفر   -  4

 2443برلم       21191313، تارٌخ :  646  2117/6/5جماالت السٌد دمحم جعفر   -  5

 9864برلم       21191313، تارٌخ :  649  2116/5/7  1م البطاوى ابراهٌم فتحى ابراهٌ -  6

 8111برلم       21191314، تارٌخ :  654  2118/9/2اٌمن عبد السٌد الٌاس عبد السٌد.   -  7

 11598برلم       21191314، تارٌخ :  655  2118/12/15هٌثم رفاعى عبد الفتاح منصور   -  8

 3324برلم       21191315، تارٌخ :  668  2119/1/24البٌه  اعتماد عباس منصور ز -  9

 8163برلم       21191316، تارٌخ :  681  2118/11/21  1سامى محمود سعد امٌن  -  11

 6915برلم       21191316، تارٌخ :  678  2111/5/11  1سعٌد دمحم امٌن بركات  -  11

 6915برلم       21191316، تارٌخ :  679  2116/5/9  1سعٌد دمحم امٌن بركات  -  12

 8279برلم       21191317، تارٌخ :  691  2114/1/12  1سهٌر دمحم فهمى دمحم  -  13

 8279برلم       21191317، تارٌخ :  691  2119/1/11  1سهٌر دمحم فهمى دمحم  -  14

 8157برلم       21191317، تارٌخ :  686  2118/11/17 -دسولى عبد هللا ابراهٌم صمر  ج -  15

 7911برلم       21191311، تارٌخ :  721  2113/4/15  1هوٌدا دمحم عبد السالم المعصراوي  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 7911برلم       21191311، تارٌخ :  721  2118/4/14  1هوٌدا دمحم عبد السالم المعصراوي  -  17

 4415برلم       21191312رٌخ : ، تا 742  2115/11/31احمد دمحم احمد ابو سلٌمان   -  18

 4415برلم       21191312، تارٌخ :  744  2111/11/31احمد دمحم احمد ابو سلٌمان   -  19

 4415برلم       21191312، تارٌخ :  745  2115/11/29احمد دمحم احمد ابو سلٌمان   -  21

 9984برلم       21191312، تارٌخ :  747  2116/7/6  1هانى السٌد شاكر احمد الدٌب  -  21

، تارٌخ :  747  2116/7/6تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصنع الدٌب للمالبس الجاهزه) هانى السٌد شاكر احمد الدٌب(   -  22

 9984برلم       21191312

 11192برلم       21191312، تارٌخ :  755  2118/4/17على سٌد محمود الخولى   -  23

 6673برلم       21191312، تارٌخ :  738  2111/12/3اهٌم على الخولى  ربٌع ابر -  24

 6673برلم       21191312، تارٌخ :  739  2115/12/2ربٌع ابراهٌم على الخولى   -  25

 2981برلم       21191312، تارٌخ :  748  2113/6/21اسماء حسانٌن دمحم الماضى   -  26

 2981برلم       21191312، تارٌخ :  749  2118/6/19اسماء حسانٌن دمحم الماضى   -  27

 2981برلم       21191312، تارٌخ :  751  2113/6/18اسماء حسانٌن دمحم الماضى   -  28

 2981برلم       21191312، تارٌخ :  751  2118/6/17اسماء حسانٌن دمحم الماضى   -  29

 5839برلم       21191313، تارٌخ :  768  2119/1/25دالمجٌد علً البطش  دمحم عب -  31

 3322برلم       21191313، تارٌخ :  778  2119/1/23  1ناصر السٌد سلطان دمحم  -  31

 9438برلم       21191313، تارٌخ :  771  2115/11/24  1مصطفى محمود زكرٌا عبد الحمٌد احمد  -  32

 11961برلم       21191313، تارٌخ :  777  2117/12/31عبد الفتاح على فكه  تامر عٌد  -  33

 3511برلم       21191313، تارٌخ :  764  2114/5/22احمد محمود على ابو ٌحٌى   -  34

 3511برلم       21191313، تارٌخ :  765  2119/5/21احمد محمود على ابو ٌحٌى   -  35

 3511برلم       21191313، تارٌخ :  766  2114/5/21ٌحٌى  احمد محمود على ابو  -  36

 9559برلم       21191314، تارٌخ :  787  2115/12/26  1امباركه احمد عبد السالم عبد هللا  -  37

 5748برلم       21191317، تارٌخ :  816  2118/11/18 -صفاء عبد المإمن شاذلً سلٌمان  ج -  38

 6146برلم       21191317، تارٌخ :  816  2114/9/27  1علٌم دمحم حسٌن ام دمحم عبد ال -  39

 6146برلم       21191317، تارٌخ :  816  2114/9/27تم تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / ام دمحم عبد العلٌم دمحم خلٌل   -  41

 11878   برلم    21191317، تارٌخ :  797  2117/11/12 -دمحم فإاد احمد خلٌفه  ج -  41

 6146برلم       21191317، تارٌخ :  818  2117/7/8  1ام دمحم عبد العلٌم دمحم خلٌل  -  42

 2786برلم       21191318، تارٌخ :  825  2113/2/8منصور دمحم محمود سلٌمة   -  43



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2786برلم       21191318، تارٌخ :  826  2118/2/7 -منصور دمحم محمود سلٌمة  ج -  44

 2786برلم       21191318، تارٌخ :  827  2113/2/6 -منصور دمحم محمود سلٌمة  ج -  45

 2786برلم       21191318، تارٌخ :  828  2118/2/5 -منصور دمحم محمود سلٌمة  ج -  46

ماً لمرار نٌابه اشمون لاصر ومشمول بوالٌه والده / عبد المنصف عبد الحمٌد دمحم طب -دمحم عبد المنصف عبد الحمٌد دمحم  -  47

 11299برلم       21191318، تارٌخ :  834  2117/1/17م   2111/11/16ج بتارٌخ  82لشئون االسرة مال رلم / 

 871برلم       21191318، تارٌخ :  838  2118/1/1 -حسن فرٌد حسن دمحم  ج -  48

 871برلم       21191318، تارٌخ :  839  2113/12/31 -حسن فرٌد حسن دمحم  ج -  49

 871برلم       21191318، تارٌخ :  841  2118/12/31 -حسن فرٌد حسن دمحم  ج -  51

 11422برلم       21191318، تارٌخ :  817  2117/3/21 -ج  1دمحم جاد احمد جاد  -  51

 11732برلم       21191318، تارٌخ :  832  2117/9/5 -ربٌع سعد دمحم هتهوت  ج -  52

 5842برلم       21191319، تارٌخ :  852  2119/2/6مجدي احمد امام صٌري   -  53

 5842برلم       21191319، تارٌخ :  853  2114/2/5مجدي احمد امام صٌري   -  54

 5842برلم       21191319، تارٌخ :  854  2119/2/4مجدي احمد امام صٌري   -  55

 11484برلم       21191319، تارٌخ :  848  2117/4/16  1صالح دمحم بسٌونى سالم  -  56

 11484برلم       21191319، تارٌخ :  849  2117/4/16  1صالح دمحم بسٌونى سالم  -  57

 11679برلم       21191319، تارٌخ :  846  2119/1/21غرٌب عبدهللا على خٌر هللا   -  58

 5899برلم       21191319، تارٌخ :  855  2119/3/17فوزي امٌن دمحم  عبٌر  -  59

 11318برلم       21191319، تارٌخ :  851  2118/6/25رمضان سٌد احمد رمضان السما   -  61

 11874برلم       21191319، تارٌخ :  841  2117/11/11دمحم كمال عبدالخالك مطر   -  61

 6958برلم       21191321، تارٌخ :  859  2111/6/11 -ج  1الرحمن خلٌل نهى عبد الفتاح عبد  -  62

 6958برلم       21191321، تارٌخ :  861  2116/6/9 -ج  1نهى عبد الفتاح عبد الرحمن خلٌل  -  63

 11231برلم       21191321، تارٌخ :  861  2116/12/12  1فوزٌه التهامى عبد الفضٌل احمد  -  64

 11743برلم       21191321، تارٌخ :  884  2119/2/19-ٌات شحاته حسن شحاته  جعط -  65

 7724برلم       21191321، تارٌخ :  864  2117/12/1  1مجدي عبد الرازق سلٌمان عرٌضه  -  66

 9716برلم       21191321، تارٌخ :  878  2116/3/8 -ج  1خالد صالح عبد الونٌس عبده  -  67

 3837برلم       21191321، تارٌخ :  913  2119/12/11ف عبدالرحٌم عبدالعاطى  عواط -  68

 3837برلم       21191321، تارٌخ :  914  2114/12/11عواطف عبدالرحٌم عبدالعاطى   -  69

 11836برلم       21191321، تارٌخ :  892  2117/11/22شبل ابراهٌم رجب سلٌمان الدلهماوى   -  71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11666برلم       21191321، تارٌخ :  896  2119/1/18ء الدٌن فإاد احمد عبد الغفار  عال -  71

 11211برلم       21191325، تارٌخ :  919  2118/4/22عمرو عبدهللا جمعه سوٌدان   -  72

 8316برلم       21191325، تارٌخ :  922  2119/1/27 -ج  1احمد سعد عبد ربه سعد عبد ربه  -  73

 9128برلم       21191325، تارٌخ :  918  2115/3/23  1ٌاسر حسن على خلٌفه  -  74

 6876برلم       21191326، تارٌخ :  943  2116/4/18  1طارق دمحم عبد الرحٌم اسماعٌل  -  75

 811برلم       21191326، تارٌخ :  935  2112/11/26وفاء عبد العلٌم دمحم حسن   -  76

 811برلم       21191326، تارٌخ :  936  2117/11/25العلٌم دمحم حسن  وفاء عبد  -  77

 3234برلم       21191326، تارٌخ :  938  2118/11/27دمحم سعٌد دمحم لطب الشٌخ   -  78

 3234برلم       21191326، تارٌخ :  939  2113/11/26دمحم سعٌد دمحم لطب الشٌخ   -  79

 3234برلم       21191326، تارٌخ :  941  2118/11/25لشٌخ  دمحم سعٌد دمحم لطب ا -  81

 11559برلم       21191326، تارٌخ :  931  2118/11/31اسالم محمود دمحم عبدالنبى االودن   -  81

،  931  2118/11/31اسالم محمود دمحم عبدالنبى االودن ) كرٌستال ووتر لالنشاء وصٌانه حمامات السباحه ولوازمها (   -  82

 11559برلم       21191326تارٌخ : 

 8445برلم       21191328، تارٌخ :  967  2114/4/18سوزان شعبان احمد حرب   -  83

 8445برلم       21191328، تارٌخ :  966  2119/4/17سوزان شعبان احمد حرب   -  84

 7691برلم       21191328، تارٌخ :  969  2112/11/11  1علً السٌد عبد الحلٌم عبٌد  -  85

 7691برلم       21191328، تارٌخ :  968  2117/11/9  1علً السٌد عبد الحلٌم عبٌد  -  86

 6151برلم       21191331، تارٌخ :  976  2119/11/9ام الفرح سعٌد عبدالهادي البركً   -  87

 6151برلم       21191331، تارٌخ :  977  2114/11/8ام الفرح سعٌد عبدالهادي البركً   -  88

 11379برلم       21191331، تارٌخ :  986  2118/8/27احمد دمحم احمد عبد الفتاح   -  89

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  692  2119/3/27مجبور جبر مجبور ابو عجاجه وشرٌكة )ابو عجاجه لالستٌراد والتصدٌر ( .  شركة /  -  1

 8395برلم       21191317

  2119/3/27تم تعدٌل اسم الشركه بجعلها شركة/ مجبور جبر مجبور وشركاه ) شركة ابو عجاجه لالستٌراد والتصدٌر (   -  2

 8395لم   بر    21191317، تارٌخ :  692



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجبور جبر مجبور ابوعجاجة  وشركاه ) شركة ابوعجاجة لالستٌراد والتصدٌر وتجارة االالت والمعدات والمواتٌر (   -  3

 8395برلم       21191317، تارٌخ :  692  2119/3/27

، تارٌخ :  692  2119/3/27شركة / مجبور جبر مجبور ابو عجاجه وشرٌكة )ابو عجاجه لالستٌراد والتصدٌر ( .   -  4

 8395برلم       21191317

  2119/3/27تم تعدٌل اسم الشركه بجعلها شركة/ مجبور جبر مجبور وشركاه ) شركة ابو عجاجه لالستٌراد والتصدٌر (   -  5

 8395برلم       21191317، تارٌخ :  692

لتصدٌر وتجارة االالت والمعدات والمواتٌر (  مجبور جبر مجبور ابوعجاجة  وشركاه ) شركة ابوعجاجة لالستٌراد وا -  6

 8395برلم       21191317، تارٌخ :  692  2119/3/27

 11131برلم       21191314، تارٌخ :  794  2116/11/16  1شركة / سعد عبد الحكٌم عبد الواحد المراعزى وشرٌكة  -  7
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 رهن افراد     
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 بٌع افراد 
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 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 

 


