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عن مكتبه ، بجهة  22168برلم  21191314، ليد فى  111110111دمحم حسن عبدالجواد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن / صباح اسماعيل حسين دمحم-: صهرجت الصؽرى 

عن مصنع  22129برلم  21191324، ليد فى  511110111محمود دمحم السباعى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن/ دمحم السباعى على الشناوى-بالستين ، بجهة : البيلوق

عن بيع  22134برلم  21191325، ليد فى  91110111محمود جمال رشدى دمحم العيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بملن/ بهجت دمحم على لطفى-اجهزه تعويضيه واطراؾ صناعى ، بجهة : شارع الجالء بجوار بنزايون 

عن بماله ،  22138برلم  21191326، ليد فى  211110111حسن ابراهيم دمحم حسن ابو الدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بجهة : صهرجت الصؽرى بملن/فاطمه دمحم منصور دمحم

عن معرض  22149برلم  21191331، ليد فى  111110111دمحم طارق دمحم حازم السواح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بملن/ هشام ابوالرجال السيد ابوالرجال -ادوات صحيه ، بجهة : منشاه االخوه

عن تجاره  22164برلم  21191313 ، ليد فى 111110111احمد دمحم سالمه ابراهيم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بملن/ عديله سالمه ابراهيم-البماله والسرجه ، بجهة : شارع العلويه

عن تجاره البماله ،  22116برلم  21191317، ليد فى  51110111اسالم راضى كامل سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بملن / ابراهيم حسن المتولى النادى-بجهة : الديرس 

عن معرض سيارات ،  22116برلم  21191319، ليد فى  121110111دمحم حسن بحيرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ش االصالح الزراعى بملن / على دمحم حسن بحيرى -بجهة : اجا 

عن مصنع تريكو  22118برلم  21191321، ليد فى  511110111الزهراء رضا حسين العمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بملن/ السعدى ابراهيم السيد-، بجهة : ميت مسعود

عن تجاره ادوات  22135برلم  21191325، ليد فى  111110111دمحم دمحم الطنطاوى االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/ دمحم الطنطاوى دمحم االشمر-منزليه ، بجهة : ميت العامل

عن مكتب  22165برلم  21191313، ليد فى  5111110111شرؾ الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم لدرى دمحم دمحم -  11

 ، بجهة : ميت العامل بملن/ لدرى دمحم دمحم شرؾ الدين 6من المجموعه  36والفمره  19استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

عن بماله ، بجهة  22171برلم  21191315، ليد فى  51110111السيد عبدالستار طلبه خفاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 : شيوه الشرليه بملن/ دمحم عبدالحفيظ السيد

عن  22176برلم  21191316، ليد فى  51110111عادل عبدالمطلب عبدهللا عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

  عبدالعزيزبملن/ عبدالمطلب عبدهللا-مصنع تريكو ، بجهة : طنامل الشرلى

عن مكتب  22113برلم  21191313، ليد فى  5111110111بدير الصديك الصديك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن/ احمد الصديك الصديك-، بجهة : سنبخت 6من المجموعه  36والفمره  19استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 
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عن مكتب  22113برلم  21191313، ليد فى  5111110111حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدير الصديك الصديك ا -  15

-، بجهة : كان له محل رئيسى بناحيه سنبخت 6من المجموعه  36والفمره  19استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 

 5788وتم شطبه برلم 21862وليد برلم  2197م بملن/ احمد الصديك الصديك عن نشاط مكتب استيراد وتصدير واودع برل-اجا

عن تجارة مالبس  22111برلم  21191318، ليد فى  21110111فاطمه على على خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن / عبدالرحمن عبدالرحمن شهاب -جاهزه فيما عدا المالبس والمهمات العسكريه ، بجهة : ميت دمسيس 

عن مصنع تريكو ،  22171برلم  21191315، ليد فى  51110111متولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مراد ال -  17

 بجهة : عزبه الشوكى تبع منشاه منصور بملن/هناء عزت عبدالمنعم دمحم

بمالة ، عن تجارة  22118برلم  21191317، ليد فى  51110111هناء سمير ابراهيم شريؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 بملن/ اشرؾ فتحى الدسولى المر -بجهة : ميت ابوالحسين

عن تجاره  22173برلم  21191315، ليد فى  111110111سمير سمير يوسؾ العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 كاوتشون ، بجهة : منيه سمنود بملن/دمحم السيد دمحم مصطفى محجوب

عن ورشه زخرفه  22181برلم  21191313، ليد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  سامح على على الشافعى  ، تا -  21

 زجاج ، بجهة : حوض الجنينه بملن/رضا دمحم نجم الدسولى

عن تجارة  22112برلم  21191313، ليد فى  111110111حمدى السيد السيد الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / احمد السيد السيد احمد -صؽرى البماله ، بجهة : صهرجت ال

عن تجاره بماله ،  22119برلم  21191317، ليد فى  211110111امانى زكى السيد عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : ميت معاند بملن / جالل دمحم دمحم ابراهيم شباره

عن تعبئه وتؽليؾ  22114برلم  21191318، ليد فى  511110111  دمحم دمحم السيد ايوب السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  23

 مواد ؼذائيه ، بجهة : ديرب بمطارس بملن/دمحم السيد ايوب السيد

عن تجاره  22121برلم  21191321، ليد فى  31110111حنان النبوى عبدالبالى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 احمد ابراهيم ابوالخير بماله ، بجهة : الديرس بملن/ ربيع

عن  22127برلم  21191321، ليد فى  1511110111حمدان سيد احمد سيد احمد البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مصنع تريكو ، بجهة : ميت مسعود / بملن / عبير عيد سيداحمد االخطابى

عن  22127برلم  21191321، ليد فى  1511110111ه ،  حمدان سيد احمد سيد احمد البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  26

عن تشاط / مصنع تريكو بناحية 2113/1/15فى  13871وليد برلم  58مصنع تريكو ، بجهة : كان له محل رئيسى مودع برلم 

 2117/11/6فى  5542ميت مسعود بملن/ صابرين دمحم المناوى وتم شطبه بامر محو رلم 

عن  22151برلم  21191331، ليد فى  1511110111ه عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالحميد عبدرب -  27

 عزبه الشوكى بملن/عبدالحميد عبدربه عبد الحميد-مصنع تريكو ، بجهة : منشاه منصور

عن ورشه  22166برلم  21191314، ليد فى  511110111محمود فوزى الحسانين الجراحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بملن/ فرج الدمحمى فرج الماضى-رخام ، بجهة : ميت ابو الحارث

عن ورشه  22166م برل 21191314، ليد فى  511110111محمود فوزى الحسانين الجراحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

فى  137584طلخا بملن/ عابد السيد السيد يوسؾ عن نشاط معرض رخام وليد برلم -رخام ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه المنيل

 سجل تجارى المنصوره

عن معرض  22185برلم  21191311، ليد فى  11110111دمحم السيد المتولى دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 وبيليا ، بجهة : برج النور الحمص بملن/شحاته مصطفى مصطفى حالوهم
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عن تحضير وبيع  22121برلم  21191321، ليد فى  51110111هشام احمد دمحم احمد زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن/عبدالرحيم دمحم عوض توفيك-مأكوالت جاهزه ، بجهة : ميت العامل

عن تجاره بماله ،  22144برلم  21191327، ليد فى  111110111دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجم دمحم نجم ال -  32

 يوليو بملن/ نفيسه جاد الفيشى 23بجهة : شارع 

عن تجاره ادوات  22178برلم  21191316، ليد فى  111110111احمد يوسؾ صالح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ئيه ، بجهة : السبخا بملن/ساميه فريد دمحم سالمهمنزليه واجهزه كهربا

عن  22181برلم  21191317، ليد فى  11110111محمود عبدالرسول السيد خليل االشرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 صيانه اجهزه كهربائيه ، بجهة : شارع الدؼيدى بملن/ عبدالرسول السيد خليل االشرم

عن تجاره  22196برلم  21191312، ليد فى  111110111تولى المؽربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم احمد دمحم الم -  35

 بملن/ حمدى احمد دمحم المؽربى-بماله ، بجهة : ميت ابو الحسين

عن صيانه تكيفات ،  22113برلم  21191318، ليد فى  51110111دمحم فتحى صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 هة : برج النور الحمص بملن/دمحم محمود السعيد البرعىبج

عن مصنع  22141برلم  21191327، ليد فى  1511110111دمحم صبرى السيد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 تريكو ، بجهة : منشاه منصور بملن/ صبرى السيد عبدالحميد خليفه

عن تجاره مالبس  22148برلم  21191331، ليد فى  111110111، رأس ماله ،  عزه عادل الدسولى جبر  ، تاجر فرد  -  38

 بملن/ عادل الدسولى جبر حامد-جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه ، بجهة : طنامل الؽربى

عن ورشه  22177برلم  21191316، ليد فى  51110111دمحم مصطفى فتحى احمد الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 تصنيع الوميتال ، بجهة : بمطارس بملن/نعيم جابر ابو العال شعيب

عن ورشة  22117برلم  21191317، ليد فى  111110111ابراهيم ابراهيم نصر العيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن / امل عيد عبدالحميد فرج -لحام ، بجهة : صهرجت الصؽرى 

عن اعمال جبس  22142برلم  21191327، ليد فى  51110111ابو مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صالح السيد عثمان -  41

 ، بجهة : ميت ابو الحسين بملن/السيد عثمان ابو مسلم شريؾ

عن تجاره بماله ، بجهة  22183برلم  21191311، ليد فى  311110111دمحم عامر دمحم حبيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/ عامر دمحم احمد حبيب-سماحه :

عن كوافير  22112برلم  21191318، ليد فى  211110111فكريه النفيلى ابراهيم النفيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 سيدات ، بجهة : تلبنت بملن/دمحم رمضان فوده احمد

عن تجاره  22124برلم  21191321، ليد فى  51111.111عبدهللا نزيه عبدالبارى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن / نزيه عبدالبارى على حسانين-مالبس جاهزه فيماعدا المالبس والمهمات العسكريه ، بجهة : شيوه الشرليه 

عن تجاره البماله ،  22143برلم  21191327، ليد فى  31110111خفه رجب الحسينى يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 هة : ميت العامل/عادل دمحم كمال احمد العزببج

عن  22147برلم  21191328، ليد فى  2111110111سمير احمد عبدالرحمن احمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مصنع تريكو ، بجهة : عزبه الشوكى بملن/ سلمى عبدالرحمن احمد سليم

عن مماوالت  22161برلم  21191313، ليد فى  111110111أس ماله ،  السعيد المهدى السعيد عمر  ، تاجر فرد ، ر -  47

 صيانه مبانى ، بجهة : ميت مسعود بملن/دمحم المهدى السعيد عمر
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عن توزيع و  12139برلم  21191315، ليد فى  51110111خضره عبدالوهاب البرعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

بملن/ عبدالفتاح دمحم دمحم ابراهيم حليمه عن نشاط بيع اعالؾ براس  -ه محل رئيسى بناحيه شبراويش تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : ل

 12139وليد برلم  1999/11/31فى  1741جنيه اودع برلم  751مال 

و عن توزيع  12139برلم  21191315، ليد فى  51110111خضره عبدالوهاب البرعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : شبراويش بملن / عبدالفتاح دمحم دمحم ابراهيم

عن مصنع  22111برلم  21191318، ليد فى  511110111عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تريكو ، بجهة : ميت مسعود بملن/جهاد محسوب العوضى مصطفى

عن تجاره مالبس  22115برلم  21191319، ليد فى  211110111د طايع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء سعد حام -  51

 جاهزه واحذيه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه ، بجهة : ميت اشنا بملن/اسالم عبدالحميد بكر

عن تصليح مالبس ،  22117برلم  21191321، ليد فى  251110111محمود دمحم احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بجهة : شبراويش بملن/رفعت دمحم ابراهيم حسن

عن مماوالت  22131برلم  21191324، ليد فى  311110111شولت الشحات شولت عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن/  الشحات شولت عوض-عامه ، بجهة : ميت اشنا

عن تجاره  22145برلم  21191328، ليد فى  121110111هيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السعيد السعيد دمحم ابرا -  54

 ادوات منزليه ، بجهة : منشاه االخوه بملن/ مصباح مصطفى لنديل ابراهيم

عن  22191برلم  21191312، ليد فى  351110111محمود سمير الطنطاوى احمد عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 بملن/ اسعد سعد عبدالعال-اره باب وشبان ، بجهة : الديرسورشه نج

عن مكتب مماوالت  22199برلم  21191313، ليد فى  111110111ابراهيم دمحم دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بملن/ دمحم دمحم ابراهيم راشد -عامه ، بجهة : السالميه 

عن تجاره  22114برلم  21191314، ليد فى  111110111دمحم عبدالرحمن ابراهيم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 بملن/ عبدالرحمن ابراهيم احمد الشافعى-مالبس جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه ، بجهة : ميت العامل 

عن مصنع  22146برلم  21191328، ليد فى  51110111رد ، رأس ماله ،  نجالء مصطفى دمحم ابراهيم  ، تاجر ف -  58

 بسكويت ايس كريم ، بجهة : منيه سمنود بملن/مصطفى صبح رزق حبزه

عن تجاره بماله تموينيه  22169برلم  21191315، ليد فى  11110111دمحم عبدهللا السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 رالوه بملن/ فوزيه السيد دمحم احمد، بجهة : كفر الش

عن تجاره  15772برلم  21191311، ليد فى  511110111دمحم كمال مصطفى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن/على العوضى على شحاته-اعالؾ ، بجهة : كفرالشرالوه

عن تجاره  15772برلم  21191311ليد فى  ، 511110111دمحم كمال مصطفى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بملن/عبدالسالم دمحم شحاته عن نشاط/بيع وصيانه اجهزه الكترونيه ماعدا الكمبيوتر -اعالؾ ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه البيلوق

 سجل تجارى اجا 15772وليد برلم  2117/2/1فى  89اوع برلم 

عن تجاره بماله ، بجهة  22193برلم  21191312، ليد فى  111110111ماله ،   السيد دمحم عرفه السيد  ، تاجر فرد ، رأس -  62

 بملن/ سناء السيد دمحم المرسى-: كفر الشرالوه

عن تجاره ادوات  22131برلم  21191324، ليد فى  111110111كريمه احمد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ن/ حسام دمحم السيد عبدالهادىبمل-كهربائيه ، بجهة : شارع الجالء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  22137برلم  21191325، ليد فى  1111110111سامح مجدى نصر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 تريكو ، بجهة : ميت مسعود بملن/حماده عبده توفيك البدراوى

عن مصنع  22162برلم  21191313، ليد فى  12111.000سمير احمد ابراهيم السيد البيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بملن/ ابراهيم احمد ابراهيم السيد السيد-ميالمين ، بجهة : نوسا البحر

عن جزاره ،  22172برلم  21191315، ليد فى  511110111محاسن عبدالظاهر على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

  عجوهبجهة : ميت ابوالحسين بملن/حسين ابراهيم دمحم

عن معرض  22174برلم  21191316، ليد فى  121110111حماده كمال المتولى مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 بملن/ امل محمود الموافى الخشب-لبيع السيرامين واالدوات الصحيه ، بجهة : سماحه

عن مصنع تريكو ،  22189برلم  21191312ى ، ليد ف 511110111مجدى على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : طنامل الشرلى بملن/ ايمن السعيد حسين دمحم

عن تجاره  22161برلم  21191313، ليد فى  111110111عبدالموجود مصطفى السعيد عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 بملن/ حمدين مصطفى السعيد عمل-بالستين ، بجهة : كفرالمندره

عن  22182برلم  21191317، ليد فى  111110111نادر ممدوح عبدالرحمن صابر ؼيط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بملن/ ام دمحم رمضان عبده عيسى-تجاره زيوت وشحومات ، بجهة : ميت العامل

عن مكتب  22184برلم  21191311، ليد فى  2111110111احمد دمحم مجدى محمود االتربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : اخطاب بملن/دمحم مجدى محمود عبدالفتاح

عن تجاره  22186برلم  21191311، ليد فى  121110111ابراهيم دمحم دمحم حسن جبريل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 بملن/ دمحم احمد ابراهيم معروؾ-الشرلى  مالبس جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه ، بجهة : طنامل

برلم  21191312، ليد فى  121110111النادى لتجاره مستلزمات طبيه واداوت تجميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 عن تجاره مستلزمات طبيه واداوت تجميل ، بجهة : سنجيد ملن/ دمحم احمد ابراهيم احمد النادى 22192

عن مركز صيانه  22195برلم  21191312، ليد فى  111110111ين الحايس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  راويه امين ام -  74

 بملن/ نبيل دمحم دمحم البيومى سليم-اجهزه كهربائيه ، بجهة : بمطارس

عن معرض  22111برلم  21191313، ليد فى  1111110111دمحم ممدوح حسن درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 بملن/حمدى دمحم دمحم موسى-يوليو 23يرامين ، بجهة : شارع س

عن  22123برلم  21191321، ليد فى  1111110111راؼب راؼب عبدالفتاح عجيزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 بملن / انتصار السيد الصاوى ؼلوش -مماوالت عامه ، بجهة : ميت العامل 

عن تجاره  22126برلم  21191321، ليد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مؤسسه العلوى لتجاره االخشاب -  77

 بملن/ احمد محسن دمحم العلوى-اخشاب ، بجهة : منشاه االخوه 

عن تجاره  22128برلم  21191324، ليد فى  11110111ايهاب مجدى محمود عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ة : صهرجت الصؽرى بملن/ فتحى دمحم ابراهيم حسنينحبوب و اعالؾ ، بجه

عن  22163برلم  21191313، ليد فى  111110111السعيد عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح بملن/دمحم عبدالرحمن امين دمحم

عن  22175برلم  21191316، ليد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالجواد رضوان عبدالعزيز  ، -  81

 مصنع تريكو ، بجهة : ميت مسعود بملن احمد مصطفى ابوالفتوح ابوسالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  22188برلم  21191312، ليد فى  11110111ايمان رضا عبدالعزيز عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بملن / االمام عطا حسن عطا-لمندرهمفروشات ، بجهة : كفر ا

عن بيع مالبس  22194برلم  21191312، ليد فى  11110111منى ابراهيم دمحم وهبه سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بملن/مصطفى منصور ابوالفتوح-جاهزه)فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه( ، بجهة : ميت العامل

عن مطعم بيتزا ،  22119برلم  21191321، ليد فى  41110111 شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجب عبده حسين دمحم -  83

 بجهة : ميت العامل بملن/ دمحم ابوالممصان همام

عن  22122برلم  21191321، ليد فى  251110111بسام الحسانين الحسانين السيد عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 هة : البيلوق شارع يونس بملن/ عبدالرحيم جمال الدين عبدالهادىمكتب توريدات ، بج

عن مزرعه  22125برلم  21191321، ليد فى  511110111دمحم عبدالحكيم على السعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 تسمين ماشيه ، بجهة : ميت ابوالحسين بملن/ دمحم عبدالحكيم على السعيد

عن  22136برلم  21191325، ليد فى  511110111مجدى الحسينى حسن مصطفى ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بملن/ حمديه عبدالمجيد السيد احمد-مصنع تريكو ، بجهة : ميت مسعود

عن تجاره  22167برلم  21191314، ليد فى  111110111عبدهللا السباعى احمد دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بماله ، بجهة : نوسا الؽيط  بملن/السباعى احمد دمحم حسين

عن تصنيع  22179برلم  21191317، ليد فى  311110111فتحى عادل فتوح دمحم الحنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 اخشاب ، بجهة : البساتين بملن/ عادل فتوح دمحم مصطفى

عن مخبز عيش  22197برلم  21191313، ليد فى  121110111سؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فريد شولى دمحم يو -  89

 بملن/ ام على محمود المتولى رجب -افرنجى ، بجهة : لرية اخطاب

عن مصنع تريكو ،  22115برلم  21191314، ليد فى  311110111حسين احمد حسين فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بملن/دمحم احمد حسن فرج-ل الشرلىبجهة : طنام

عن بيع  22132برلم  21191325، ليد فى  11111110111جمال ياسر السيد السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بملن/ السعيد السعيد السيد على-معدات بناء والتشييد ، بجهة : نوسا البحر 

عن بيع  22132برلم  21191325، ليد فى  11111110111أس ماله ،  جمال ياسر السيد السيد على  ، تاجر فرد ، ر -  92

معدات بناء والتشييد ، بجهة : له محل رئيسى بالعنوان حى الجامعه بجوار مخبز فيينا بملن / باسم السيد السيد على عن نشاط/ 

 138281لم وليد بر 2117/8/14فى  6465خمسمائه الؾ جنيه مودع برلم  511111مماوالت عامه براس مال 

عن تجاره  22133برلم  21191325، ليد فى  511110111صالح عبدالمحسن محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 بملن/الحسينى دمحم الشحات عبده-ادوات صحيه ، بجهة : ميت مسعود

عن صيدليه ،  22139برلم  21191326، ليد فى  1111110111دمحم محمود طاهر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 بجهة : ميت فضاله بملن/ محمود طاهر ابراهيم الصفطاوى

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى ،ليدت  1111110111محمود ندا عبدالرازق ندا عبدالرازق و شريكه   شركة  ،  مكتب مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  1

بملن/ منى نصر -، عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : شارع خاتم الرسل المتفرع من شارع الجالء 22111برلم  21191313

 احمد الحمالى

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تاريخ    9822السيد عبد الواحد دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تاريخ    19674منيره السعيد طلبه دمحم سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 تم محو هذا الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تاريخ    4843سمير احمد عبد الفتاح خفاجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 تم محوهذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم    21191315، وفى تاريخ    11176احمد الطنطاوى السوليه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : صفوت السيد    - 4

 محو/شطب السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تاريخ    11449زينب دمحم محمود آمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزالها التجاره2119/13/6فى 5969الميد بامر محو رلم  محو

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تاريخ    18912رباب عبدالمنعم ابراهيم زيان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 تم محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21191311، وفى تاريخ    18211،  سبك ليده برلم : سماح محمود عبدالعظيم احمد  ،  تاجر فرد     - 7

 السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تاريخ    15119حسن نصر دمحم ؼنام بكير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 8

 محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

ب السجل  تم محو/شط   21191312، وفى تاريخ    21833استيته دمحم حسن عبداللطيؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 9

 تم محو هذا الميد العتزالها التجاره نهائيا

، وفى تاريخ    21466تعديل االسم التجارى الى/ العنانى لتمطيع ورق كاشير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجارة نهائيا   21191313

تم    21191313، وفى تاريخ    21466ان ابراهيم العنانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ايهاب فرج هللا شعب   - 11

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجارة نهائيا



 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

م تم محو/شطب السجل  ت   21191318، وفى تاريخ    18431دمحم عبدهللا دمحم كيوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تاريخ    5171فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 تم محو هذا الميد العتزال اللتجاره نهائيا

تم محو/شطب    21191319، وفى تاريخ    5495برلم : يسره شولى مصطفى ابوالنصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده    - 14

 السجل  تم محو هذا الميد العتزال التجارة نهائيا

تم    21191321، وفى تاريخ    18355اسمهان المتولى عبد العزيز عليدين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 يامحو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزالها التجاره نهائ

تم محو/شطب    21191321، وفى تاريخ    21775اعتماد رمضان محمود دمحم شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 السجل  تم محو هذا الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تاريخ    21583مؤسسة المؽربى للتجارة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 17

 تم محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تاريخ    19974فوزى ابراهيم حافظ السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 18

 تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21191327، وفى تاريخ    11335فرد  ،  سبك ليده برلم : عادل حسن عبدالعظيم العيسوى  ،  تاجر    - 19

 السجل  تم محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تاريخ    18871جازيه السباعى عطيه فتوح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 جاره نهائياتم محو هذا الميد العتزالها الت

تم محو/شطب السجل  تم    21191328، وفى تاريخ    11794ماجد منير ابراهيم حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21191328، وفى تاريخ    7917باسم على ابراهيم العادلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

تم    21191328، وفى تاريخ    799تعديل االسم التجارى الى /هانم السيد ابراهيم لنعر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191328، وفى تاريخ    799هيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : هانم السيد ابرا   - 24

 الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21191331، وفى تاريخ    18171دمحم احمد دمحم النجولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 اله التجاره نهائيامحو هذا الميد العتز

تم محو/شطب السجل  تم    21191331، وفى تاريخ    11351ايمن دمحم عرفات الديب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 العتزاله التجاره عن هذا النشاط 2119/3/31فى  814شطب هذا النشاط بموجب طلب تاشير مودع برلم 

تم    21191331، وفى تاريخ    17914د السواح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : طارق دمحم حازم دمحم سيد احم   - 27

 العتزاله التجاره فى هذا النشاط 2119/3/31فى  815محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد بموجب طلب تاشير برلم 

تم محو/شطب    21191331، وفى تاريخ    4955ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 28

 السجل  تم محو هذا الميد العتزال التجاره نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

,  تم تعديل رأس المال  21191313وفي تاريخ ،   21197منجا فوزى عبد المطلب شاهين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191314وفي تاريخ ،   15777طه زانون دمحم نصر بدوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191314وفي تاريخ ،   15777تجارى الى/ زانون توب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم تعديل االسم ال -  3

 جنيه   2511110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تعديل رأس المال , تم   21191314وفي تاريخ ،   22121دمحم محمود كمال الدين البرعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   1211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191314وفي تاريخ ،   19531زينب عبدالمادر السيد الشهاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191314وفي تاريخ ،   17854ابراهيم ابوبكر عبدالوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   711110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191315وفي تاريخ ،   18931مها صابر عبد الرحمن مصطفى حندوق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  7

 جنيه   511110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191315وفي تاريخ ،   19321دمحم دمحم بدير الطوخى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191315ي تاريخ ، وف  16459محمود دمحم عبدالعليم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  9

 جنيه   2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191316وفي تاريخ ،   15262ايمن نصر ابراهيم ابوالمعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   2111110111س ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191316وفي تاريخ ،   16227دمحم عبدالحكم فهمى جمعه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191317وفي تاريخ ،   21414رلم مصطفى دمحم البسطويسى العريان  تاجر فرد ،، سبك ليده ب -  12

 جنيه   151110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191317وفي تاريخ ،   13213عالء دمحم الؽريب احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   2511110111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191317وفي تاريخ ،   16151منى دمحم احمد عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191311وفي تاريخ ،   15814بك ليده برلم عبدالمنعم عزيز عبدالعليم ابراهيم  تاجر فرد ،، س -  15

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال ,   21191311وفي تاريخ ،   4773ابراهيم محمود ابراهيم المحالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   121110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   

تم تعديل رأس المال ,   21191312وفي تاريخ ،   21159احمد حسن على السعيد طاش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  17

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191313وفي تاريخ ،   21814ار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مصطفى محمود الؽمرى عوض هللا نص -  18

 جنيه   2111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191313وفي تاريخ ،   21116حسن البسيونى مصطفى البسيونى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  19

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191313وفي تاريخ ،   21531نجيب صبرى نجيب حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191314وفي تاريخ ،   21631ح الشهابى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عبدالرحمن دمحم فتو -  21

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ديل رأس تم تع  21191314وفي تاريخ ،   3774عبداللطيؾ دمحم عبداللطيؾ يوسؾ الدهشان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   2111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191314وفي تاريخ ،   17332العادلى سمير كامل عبد المجيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 ه جني  11111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191317وفي تاريخ ،   18638محمود دمحم عبده بدوى الماضى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191318في تاريخ ، و  22163السعيد عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح عوؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   5111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191318وفي تاريخ ،   18185مها احمد السيد طلبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   5111110111،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 

تم تعديل رأس   21191319وفي تاريخ ،   21266عبد البديع احمد عبد البديع عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  27

 جنيه   2111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191321وفي تاريخ ،   14162ه برلم السيد محمود محمود النالر  تاجر فرد ،، سبك ليد -  28

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191321وفي تاريخ ،   21931رضا عباس المتولى خليل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  29

 جنيه   511110111ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191321وفي تاريخ ،   21144دمحم دمحم ابراهيم الصعيدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191321وفي تاريخ ،   2218ده برلم احمد بدير دمحم البحراوى  تاجر فرد ،، سبك لي -  31

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   21191321وفي تاريخ ،   2218تعدل االسم التجارى الي :البحراوى لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تعديل رأس المال , 



 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 تعديل رأس المال , وصؾ   21191324وفي تاريخ ،   15891صبرى حافظ يوسؾ الهو  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   1511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191324وفي تاريخ ،   17712ابراهيم عبدهللا فرج سليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   7511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191326وفي تاريخ ،   21193رضا ابو الفتوح صادق منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191327وفي تاريخ ،   17333عمرو دمحم ابراهيم ابوالمعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   411111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191328وفي تاريخ ،   21184هانى فريد محمود هلل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  37

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22164 سالمه ابراهيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم -  1

 بملن/ عديله سالمه ابراهيم-الـتأشير:   ، شارع العلويه

العنوان , وصؾ تم تعديل  21191313وفي تاريخ  22165دمحم لدرى دمحم دمحم شرؾ الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتأشير:   ، ميت العامل بملن/ لدرى دمحم دمحم شرؾ الدين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22161السعيد المهدى السعيد عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن/دمحم المهدى السعيد عمر

تم تعديل العنوان ,  21191313وفي تاريخ  22161عيد عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالموجود مصطفى الس -  4

 بملن/ حمدين مصطفى السعيد عمل-وصؾ الـتأشير:   ، كفرالمندره

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22181سامح على على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 ، حوض الجنينه بملن/رضا دمحم نجم الدسولى  الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22162سمير احمد ابراهيم السيد البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 بملن/ ابراهيم احمد ابراهيم السيد السيد-الـتأشير:   ، نوسا البحر

تم تعديل العنوان ,  21191313وفي تاريخ  22163عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السعيد عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح -  7

 وصؾ الـتأشير:   ، جراح بملن/دمحم عبدالرحمن امين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  22166محمود فوزى الحسانين الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

 بملن/ فرج الدمحمى فرج الماضى-، ميت ابو الحارث الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  22166محمود فوزى الحسانين الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  9

فى  137584برلم طلخا بملن/ عابد السيد السيد يوسؾ عن نشاط معرض رخام وليد -الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه المنيل

 سجل تجارى المنصوره



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  22167عبدهللا السباعى احمد دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، نوسا الؽيط  بملن/السباعى احمد دمحم حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  22168يده برلم    دمحم حسن عبدالجواد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 بملن / صباح اسماعيل حسين دمحم-الـتأشير:   ، صهرجت الصؽرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  17854ابراهيم ابوبكر عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 المالن الى/ المتولى رشدى لناوى على الـتأشير:   ، تعديل اسم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191315وفي تاريخ  22173سمير سمير يوسؾ العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، منيه سمنود بملن/دمحم السيد دمحم مصطفى محجوب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191315وفي تاريخ  22171ده برلم    السيد عبدالستار طلبه خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لي -  14

 الـتأشير:   ، شيوه الشرليه بملن/ دمحم عبدالحفيظ السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191315وفي تاريخ  21649توكل احمد حسن الجبرونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 دمحم عبد الفتاح يوسؾ حطبالـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191315وفي تاريخ  22172محاسن عبدالظاهر على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الـتأشير:   ، ميت ابوالحسين بملن/حسين ابراهيم دمحم عجوه

تم تعديل العنوان ,  21191315وفي تاريخ  12139خضره عبد الوهاب البرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  17

وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط توزيع و تعبئه مواد ؼذائيه بناحيه شبراويش بملن /عبدالفتاح دمحم دمحم 

 12139وليد برلم تابع  2119/3/5فى  568جنيه و السمه التجاريه بيت العز اودع برلم  5111ابراهيم براس مال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191315وفي تاريخ  21313دمحم دمحم محمود سالم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

 الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالن الى/ دمحم محمود سالم الصاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191315وفي تاريخ  22171دمحم مراد المتولى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  19

 ، عزبه الشوكى تبع منشاه منصور بملن/هناء عزت عبدالمنعم دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191315وفي تاريخ  12139خضره عبدالوهاب البرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

بملن/ عبدالفتاح دمحم دمحم ابراهيم حليمه عن نشاط بيع اعالؾ براس مال  -وصؾ الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه شبراويش 

 12139وليد برلم  1999/11/31فى  1741جنيه اودع برلم  751

تم تعديل العنوان ,  21191315وفي تاريخ  12139خضره عبدالوهاب البرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 بملن / عبدالفتاح دمحم دمحم ابراهيموصؾ الـتأشير:   ، شبراويش 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191316وفي تاريخ  16227دمحم عبدالحكم فهمى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن/حلمى وهبه وهبه المهدى

تم تعديل العنوان ,  21191316وفي تاريخ  22176عادل عبدالمطلب عبدهللا عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 بملن/ عبدالمطلب عبدهللا عبدالعزيز-وصؾ الـتأشير:   ، طنامل الشرلى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191316يخ وفي تار 22177دمحم مصطفى فتحى احمد الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، بمطارس بملن/نعيم جابر ابو العال شعيب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191316وفي تاريخ  15262ايمن نصر ابراهيم ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 ىالـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/ نصر ابراهيم ابوالمعاط



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191316وفي تاريخ  22178احمد يوسؾ صالح على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الـتأشير:   ، السبخا بملن/ساميه فريد دمحم سالمه

العنوان , تم تعديل  21191316وفي تاريخ  22175دمحم عبدالجواد رضوان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  27

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن احمد مصطفى ابوالفتوح ابوسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191316وفي تاريخ  22174حماده كمال المتولى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 بملن/ امل محمود الموافى الخشب-الـتأشير:   ، سماحه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191316وفي تاريخ  21614لى صادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ابراهيم المتو -  29

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن/عبدالرحيم سعد على دمحم زيدان 

,  تم تعديل العنوان 21191317وفي تاريخ  22182نادر ممدوح عبدالرحمن صابر ؼيط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 بملن/ ام دمحم رمضان عبده عيسى-وصؾ الـتأشير:   ، ميت العامل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  16151منى دمحم احمد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى /سامى السعيد شعبان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  22179ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فتحى عادل فتوح دمحم الحنف -  32

 الـتأشير:   ، البساتين بملن/ عادل فتوح دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21191317وفي تاريخ  22181محمود عبدالرسول السيد خليل االشرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 ير:   ، شارع الدؼيدى بملن/ عبدالرسول السيد خليل االشرموصؾ الـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191311وفي تاريخ  22185دمحم السيد المتولى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتأشير:   ، برج النور الحمص بملن/شحاته مصطفى مصطفى حالوه

تم تعديل العنوان ,  21191311وفي تاريخ  22184االتربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم مجدى محمود  -  35

 وصؾ الـتأشير:   ، اخطاب بملن/دمحم مجدى محمود عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191311وفي تاريخ  22183دمحم عامر دمحم حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 بملن/ عامر دمحم احمد حبيب-سماحه ،

تم تعديل  21191311وفي تاريخ  22187اميره عبدالنبى ابوالفتوح العوضى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  37

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن/ سميره عصمت عبدالمنعم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191311وفي تاريخ  15772ليده برلم     دمحم كمال مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك -  38

 بملن/على العوضى على شحاته-الـتأشير:   ، كفرالشرالوه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191311وفي تاريخ  15772دمحم كمال مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  39

بملن/عبدالسالم دمحم شحاته عن نشاط/بيع وصيانه اجهزه الكترونيه ماعدا الكمبيوتر اوع -البيلوقالـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه 

 سجل تجارى اجا  15772وليد برلم  2117/2/1فى  89برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191311وفي تاريخ  22186ابراهيم دمحم دمحم حسن جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 بملن/ دمحم احمد ابراهيم معروؾ-تأشير:   ، طنامل الشرلى الـ

تم تعديل العنوان ,  21191312وفي تاريخ  22191محمود سمير الطنطاوى احمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 بملن/ اسعد سعد عبدالعال-وصؾ الـتأشير:   ، الديرس

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191312وفي تاريخ  22193سبك ليده برلم     السيد دمحم عرفه السيد ، تاجر فرد ،  -  42

 بملن/ سناء السيد دمحم المرسى-، كفر الشرالوه



 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 تعديل العنوان ,  21191312وفي تاريخ  22196اسالم احمد دمحم المتولى المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 بملن/ حمدى احمد دمحم المؽربى-ابو الحسين وصؾ الـتأشير:   ، ميت

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191312وفي تاريخ  22189مجدى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 ، طنامل الشرلى بملن/ ايمن السعيد حسين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191312وفي تاريخ  22188    ايمان رضا عبدالعزيز عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  45

 بملن / االمام عطا حسن عطا-الـتأشير:   ، كفر المندره

تم تعديل  21191312وفي تاريخ  22192النادى لتجاره مستلزمات طبيه واداوت تجميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

  احمد ابراهيم احمد النادىالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، سنجيد ملن/ دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191312وفي تاريخ  22194منى ابراهيم دمحم وهبه سعفان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  47

 بملن/مصطفى منصور ابوالفتوح-الـتأشير:   ، ميت العامل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191312وفي تاريخ  22195راويه امين امين الحايس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  48

 بملن/ نبيل دمحم دمحم البيومى سليم-الـتأشير:   ، بمطارس

تم تعديل العنوان ,  21191312وفي تاريخ  22191اسماعيل على نصر على الشيخ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  49

 ملن /بدر العربى بدر دمحم شارع الكوبرى ب -وصؾ الـتأشير:   ،  ميت دمسيس

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191313وفي تاريخ  22199ابراهيم دمحم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 بملن/ دمحم دمحم ابراهيم راشد -، السالميه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22113بدير الصديك الصديك احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 بملن/ احمد الصديك الصديك-الـتأشير:   ، سنبخت

, وصؾ  تم تعديل العنوان 21191313وفي تاريخ  22113بدير الصديك الصديك احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

بملن/ احمد الصديك الصديك عن نشاط مكتب استيراد وتصدير واودع برلم -اجا-الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى بناحيه سنبخت

 5788وتم شطبه برلم 21862وليد برلم  2197

عنوان , وصؾ تم تعديل ال 21191313وفي تاريخ  22112حمدى السيد السيد الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 بملن / احمد السيد السيد احمد -الـتأشير:   ، صهرجت الصؽرى 

تم تعديل العنوان ,  21191313وفي تاريخ  21441رضا عوض الدسولى على الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 اجا بملن/رضا على العرالى السمرى-يوليو  23وصؾ الـتأشير:   ، شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22197لى دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فريد شو -  55

 بملن/ ام على محمود المتولى رجب -الـتأشير:   ، لرية اخطاب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191313وفي تاريخ  22111دمحم ممدوح حسن درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 بملن/حمدى دمحم دمحم موسى-يوليو 23لـتأشير:   ، شارع ا

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191313وفي تاريخ  22198ثريا دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  57

 ، بمطارس بملن/ عبدالرحيم ابوالوفا دمحم االلفى

تم تعديل  21191313وفي تاريخ  21814، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     مصطفى محمود الؽمرى عوض هللا نصار -  58

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى / محمود ودمحم الؽمرى عوض هللا نصار

وان , تم تعديل العن 21191314وفي تاريخ  22114دمحم عبدالرحمن ابراهيم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  59

 بملن/ عبدالرحمن ابراهيم احمد الشافعى-وصؾ الـتأشير:   ، ميت العامل 



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191314وفي تاريخ  22115حسين احمد حسين فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 بملن/دمحم احمد حسن فرج-الـتأشير:   ، طنامل الشرلى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  22116، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم راضى كامل سليمان  -  61

 بملن / ابراهيم حسن المتولى النادى-الـتأشير:   ، الديرس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  21953عبدهللا حسن عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 بملن / كمال حسن عبدهللا السيد -شارع الجالء  -، تعديل العنوان الى / اجا   الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  22118هناء سمير ابراهيم شريؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 بملن/ اشرؾ فتحى الدسولى المر -الـتأشير:   ، ميت ابوالحسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191317وفي تاريخ  22119السيد عويضه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امانى زكى  -  64

 الـتأشير:   ، ميت معاند بملن / جالل دمحم دمحم ابراهيم شباره

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21191317وفي تاريخ  22117ابراهيم ابراهيم نصر العيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 بملن / امل عيد عبدالحميد فرج -الـتأشير:   ، صهرجت الصؽرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191318وفي تاريخ  22111فاطمه على على خضر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 بملن / عبدالرحمن عبدالرحمن شهاب -الـتأشير:   ، ميت دمسيس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191318وفي تاريخ  22112لنفيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فكريه النفيلى ابراهيم ا -  67

 الـتأشير:   ، تلبنت بملن/دمحم رمضان فوده احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191318وفي تاريخ  22113دمحم فتحى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 لنور الحمص بملن/دمحم محمود السعيد البرعى، برج ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191318وفي تاريخ  22114دمحم دمحم السيد ايوب السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  69

 الـتأشير:   ، ديرب بمطارس بملن/دمحم السيد ايوب السيد

تم تعديل العنوان ,  21191318وفي تاريخ  22111،  سبك ليده برلم    عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الشافعى ، تاجر فرد  -  71

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن/جهاد محسوب العوضى مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191319وفي تاريخ  22116دمحم حسن بحيرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 الزراعى بملن / على دمحم حسن بحيرى ش االصالح -،  اجا 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191319وفي تاريخ  22115عالء سعد حامد طايع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  72

 ، ميت اشنا بملن/اسالم عبدالحميد بكر

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191321اريخ وفي ت 22117محمود دمحم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  73

 ، شبراويش بملن/رفعت دمحم ابراهيم حسن

تم تعديل العنوان ,  21191321وفي تاريخ  22121حنان النبوى عبدالبالى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  74

 وصؾ الـتأشير:   ، الديرس بملن/ ربيع احمد ابراهيم ابوالخير

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  22119رجب عبده حسين دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  75

 الـتأشير:   ، ميت العامل بملن/ دمحم ابوالممصان همام

تعديل العنوان , تم  21191321وفي تاريخ  22122بسام الحسانين الحسانين السيد عدس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  76

 وصؾ الـتأشير:   ، البيلوق شارع يونس بملن/ عبدالرحيم جمال الدين عبدالهادى



 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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  22118الزهراء رضا حسين العمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  77

 بملن/ السعدى ابراهيم السيد-الـتأشير:   ، ميت مسعود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  22121شام احمد دمحم احمد زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ه -  78

 بملن/عبدالرحيم دمحم عوض توفيك-الـتأشير:   ، ميت العامل

تعديل العنوان ,  تم 21191321وفي تاريخ  22127حمدان سيد احمد سيد احمد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  79

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود / بملن / عبير عيد سيداحمد االخطابى

تم تعديل العنوان ,  21191321وفي تاريخ  22127حمدان سيد احمد سيد احمد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

عن تشاط / مصنع تريكو بناحية ميت 2113/1/15فى  13871وليد برلم  58وصؾ الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى مودع برلم 

 2117/11/6فى  5542م شطبه بامر محو رلم مسعود بملن/ صابرين دمحم المناوى وت

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  22125دمحم عبدالحكيم على السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 الـتأشير:   ، ميت ابوالحسين بملن/ دمحم عبدالحكيم على السعيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  2218ليده برلم     احمد بدير دمحم البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك -  82

عشره االؾ جنيه الؼير  11111الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط تجاره لطع ؼيار اجهزه منزليه وراس المال 

 شارع النبوى المهندس بملكه 9عمار  11المندره المحل رلم  -بالعنوان محافظه االسكندريه 

تم  21191321وفي تاريخ  2218تعدل االسم التجارى الي :البحراوى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  83

 11111تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط تجاره لطع ؼيار اجهزه منزليه وراس المال 

 شارع النبوى المهندس بملكه 9عمار  11المندره المحل رلم  -محافظه االسكندريه  عشره االؾ جنيه الؼير بالعنوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  22124عبدهللا نزيه عبدالبارى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 بملن / نزيه عبدالبارى على حسانين-الـتأشير:   ، شيوه الشرليه 

تم تعديل العنوان ,  21191321وفي تاريخ  22126سسه العلوى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤ -  85

 بملن/ احمد محسن دمحم العلوى-وصؾ الـتأشير:   ، منشاه االخوه 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21191321وفي تاريخ  22123راؼب راؼب عبدالفتاح عجيزة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  86

 بملن / انتصار السيد الصاوى ؼلوش -الـتأشير:   ، ميت العامل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191321وفي تاريخ  18817هانى على على الدومانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  87

 18817 والمميد برلم تابع 1714الـتأشير:   ، تم شطب المحل الرئيسى االخر المودع برلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191324وفي تاريخ  22131كريمه احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 بملن/ حسام دمحم السيد عبدالهادى-الـتأشير:   ، شارع الجالء 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191324وفي تاريخ  22128ايهاب مجدى محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  89

 الـتأشير:   ، صهرجت الصؽرى بملن/ فتحى دمحم ابراهيم حسنين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191324وفي تاريخ  22129محمود دمحم السباعى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 بملن/ دمحم السباعى على الشناوى-الـتأشير:   ، البيلوق

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191324وفي تاريخ  15891صبرى حافظ يوسؾ الهو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 بملن/ ورثه حافظ يوسؾ الهو -الـتأشير:   ، ميت معاند

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21191324وفي تاريخ  22131شولت الشحات شولت عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  92

 بملن/  الشحات شولت عوض-الـتأشير:   ، ميت اشنا



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191325وفي تاريخ  22135دمحم دمحم الطنطاوى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  93

 بملن/ دمحم الطنطاوى دمحم االشمر-الـتأشير:   ، ميت العامل

تم تعديل العنوان ,  21191325وفي تاريخ  22134فرد ،  سبك ليده برلم     محمود جمال رشدى دمحم العيسوى ، تاجر -  94

 بملن/ بهجت دمحم على لطفى-وصؾ الـتأشير:   ، شارع الجالء بجوار بنزايون 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191325وفي تاريخ  22132جمال ياسر السيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  95

 بملن/ السعيد السعيد السيد على-ير:   ، نوسا البحر الـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191325وفي تاريخ  22132جمال ياسر السيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  96

نشاط/ مماوالت عامه براس الـتأشير:   ، له محل رئيسى بالعنوان حى الجامعه بجوار مخبز فيينا بملن / باسم السيد السيد على عن 

 138281وليد برلم  2117/8/14فى  6465خمسمائه الؾ جنيه مودع برلم  511111مال 

تم تعديل العنوان ,  21191325وفي تاريخ  22133صالح عبدالمحسن محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  97

 عبده بملن/الحسينى دمحم الشحات-وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191325وفي تاريخ  22137سامح مجدى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  98

 الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن/حماده عبده توفيك البدراوى

تم تعديل العنوان ,  21191325وفي تاريخ  22136مجدى الحسينى حسن مصطفى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  99

 بملن/ حمديه عبدالمجيد السيد احمد-وصؾ الـتأشير:   ، ميت مسعود

تم تعديل العنوان ,  21191326وفي تاريخ  22138حسن ابراهيم دمحم حسن ابو الدهب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، صهرجت الصؽرى بملن/فاطمه دمحم منصور دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191326وفي تاريخ  21294عبير دمحم حامد حشيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالن الى/اسماعيل محمود العزونى

عديل العنوان , وصؾ تم ت 21191326وفي تاريخ  22139دمحم محمود طاهر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتأشير:   ، ميت فضاله بملن/ محمود طاهر ابراهيم الصفطاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191327وفي تاريخ  22143خفه رجب الحسينى يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، ميت العامل/عادل دمحم كمال احمد العزب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191327وفي تاريخ  22141د عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم صبرى السي -  114

 الـتأشير:   ، منشاه منصور بملن/ صبرى السيد عبدالحميد خليفه

ان , تم تعديل العنو 21191327وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 وصؾ الـتأشير:   ، منشاه االخوه ملن/ ضياء محسن عربان السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191327وفي تاريخ  22142صالح السيد عثمان ابو مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، ميت ابو الحسين بملن/السيد عثمان ابو مسلم شريؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191327وفي تاريخ  22144الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نجم دمحم نجم  -  117

 يوليو بملن/ نفيسه جاد الفيشى 23الـتأشير:   ، شارع 

تم تعديل العنوان ,  21191328وفي تاريخ  22145احمد السعيد السعيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 الـتأشير:   ، منشاه االخوه بملن/ مصباح مصطفى لنديل ابراهيموصؾ 

تم تعديل العنوان ,  21191328وفي تاريخ  19171حمدى الشربينى الشربينى حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/ دمحم كامل حسن ربيع



 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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191328وفي تاريخ  22146نجالء مصطفى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، منيه سمنود بملن/مصطفى صبح رزق حبزه

تعديل العنوان , تم  21191328وفي تاريخ  22147سمير احمد عبدالرحمن احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، عزبه الشوكى بملن/ سلمى عبدالرحمن احمد سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191328وفي تاريخ  22189مجدى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 ، تم تعديل اسم المالن الى/دمحم على العوضى العادلى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191331وفي تاريخ  22149ارق دمحم حازم السواح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ط -  113

 بملن/ هشام ابوالرجال السيد ابوالرجال -الـتأشير:   ، منشاه االخوه

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21191331وفي تاريخ  22148عزه عادل الدسولى جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 بملن/ عادل الدسولى جبر حامد-الـتأشير:   ، طنامل الؽربى

تم تعديل العنوان ,  21191331وفي تاريخ  22151احمد عبدالحميد عبدربه عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 ميدعزبه الشوكى بملن/عبدالحميد عبدربه عبد الح-وصؾ الـتأشير:   ، منشاه منصور

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191331وفي تاريخ  11351ايمن دمحم عرفات الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 247الـتأشير:   ، تم شطب المحل الرئيسى االخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان  21191331يخ وفي تار 17914طارق دمحم حازم دمحم سيد احمد السواح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 2116/4/19فى931, وصؾ الـتأشير:   ، تم شطب المحل الرئيسى االخر المودع برلم 

وفي تاريخ  17914تعديل االسم التجارى الى /مؤسسه السواح لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 2116/4/19فى931، تم شطب المحل الرئيسى االخر المودع برلم   تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:  21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191314وفي تاريخ  18113دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 النشاط الى/ ثالجه حفظ وتجهيز الخضراوات والفاكههالتأشير:  تعديل مسمى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191316وفي تاريخ  15262ايمن نصر ابراهيم ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ مصنع تريكو

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191314وفي تاريخ  21631   عبدالرحمن دمحم فتوح الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  3

 التأشير:  اضافه نشاط/توريدات وتصنيع لدى الؽير

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191317وفي تاريخ  21953عبدهللا حسن عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 واحذيه وخردواتتعديل النشاط الى / مكتب توريدات ومعرض مالبس 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191328وفي تاريخ  19171حمدى الشربينى الشربينى حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير:  تعديل النشاط الى / مصنع اكياس بالستين

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفي تاريخ  22171بدالستار طلبه خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد ع -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191311وفي تاريخ  22187اميره عبدالنبى ابوالفتوح العوضى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22113بدير الصديك الصديك احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191321وفي تاريخ  22121حنان النبوى عبدالبالى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفي تاريخ  22137دى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سامح مج -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22161السعيد المهدى السعيد عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191312وفي تاريخ  22192النادى لتجاره مستلزمات طبيه واداوت تجميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22197فريد شولى دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191321وفي تاريخ  22122بسام الحسانين الحسانين السيد عدس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفي تاريخ  22125دمحم عبدالحكيم على السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191324وفي تاريخ  22131شولت الشحات شولت عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22181سامح على على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191312وفي تاريخ  22194يم دمحم وهبه سعفان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منى ابراه -  13

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفي تاريخ  22195راويه امين امين الحايس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفي تاريخ  22131سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كريمه احمد دمحم  -  15

 التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفي تاريخ  22144نجم دمحم نجم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191328وفي تاريخ  22145، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد السعيد السعيد دمحم ابراهيم -  17

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفي تاريخ  15772دمحم كمال مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22112د ،  سبك ليده برلم   حمدى السيد السيد الصعيدى ، تاجر فر -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191325وفي تاريخ  22136مجدى الحسينى حسن مصطفى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191326وفي تاريخ  22138رد ،  سبك ليده برلم   حسن ابراهيم دمحم حسن ابو الدهب ، تاجر ف -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191311وفي تاريخ  22184احمد دمحم مجدى محمود االتربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفي تاريخ  22116سبك ليده برلم   اسالم راضى كامل سليمان ، تاجر فرد ،   -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191327وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191327وفي تاريخ  22142ليده برلم    صالح السيد عثمان ابو مسلم ، تاجر فرد ،  سبك -  25

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191328وفي تاريخ  22147سمير احمد عبدالرحمن احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفي تاريخ  22149ليده برلم   دمحم طارق دمحم حازم السواح ، تاجر فرد ،  سبك  -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191315وفي تاريخ  22173سمير سمير يوسؾ العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191316وفي تاريخ  22175ه برلم   دمحم عبدالجواد رضوان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  29

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191317وفي تاريخ  22182نادر ممدوح عبدالرحمن صابر ؼيط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفي تاريخ  22118م   هناء سمير ابراهيم شريؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفي تاريخ  22115عالء سعد حامد طايع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321خ وفي تاري 22117محمود دمحم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191314وفي تاريخ  22166محمود فوزى الحسانين الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191311وفي تاريخ  22183دمحم عامر دمحم حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191317وفي تاريخ  22117ابراهيم ابراهيم نصر العيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191321وفي تاريخ  22126مؤسسه العلوى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفي تاريخ  22132جمال ياسر السيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191331وفي تاريخ  22151احمد عبدالحميد عبدربه عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191311وفي تاريخ  22185دمحم السيد المتولى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191312وفي تاريخ  22191محمود سمير الطنطاوى احمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191313وفي تاريخ  22198ثريا دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191325وفي تاريخ  22134محمود جمال رشدى دمحم العيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفي تاريخ  22141دمحم صبرى السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفي تاريخ  22148ه عادل الدسولى جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عز -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفي تاريخ  22178احمد يوسؾ صالح على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفي تاريخ  22189تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مجدى على دمحم على ،  -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفي تاريخ  22111دمحم ممدوح حسن درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفي تاريخ  22114سبك ليده برلم     دمحم دمحم السيد ايوب السيد ، تاجر فرد ، -  49

 التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفي تاريخ  22139دمحم محمود طاهر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191313وفي تاريخ  22164ك ليده برلم   احمد دمحم سالمه ابراهيم سالمه ، تاجر فرد ،  سب -  51

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191313وفي تاريخ  22165دمحم لدرى دمحم دمحم شرؾ الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191316وفي تاريخ  22176،  سبك ليده برلم   عادل عبدالمطلب عبدهللا عبدالعزيز ، تاجر فرد  -  53

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191316وفي تاريخ  22177دمحم مصطفى فتحى احمد الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفي تاريخ  22112سبك ليده برلم     فكريه النفيلى ابراهيم النفيلى ، تاجر فرد ، -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191318وفي تاريخ  22113دمحم فتحى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191321وفي تاريخ  22127ليده برلم    حمدان سيد احمد سيد احمد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك -  57

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191317وفي تاريخ  22181محمود عبدالرسول السيد خليل االشرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفي تاريخ  22193يده برلم   السيد دمحم عرفه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191312وفي تاريخ  22196اسالم احمد دمحم المتولى المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191318وفي تاريخ  22111سبك ليده برلم     عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الشافعى ، تاجر فرد ، -  61

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفي تاريخ  22143خفه رجب الحسينى يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191315وفي تاريخ  22172رلم   محاسن عبدالظاهر على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  63

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفي تاريخ  22188ايمان رضا عبدالعزيز عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفي تاريخ  22115حسين احمد حسين فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفي تاريخ  22119رجب عبده حسين دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفي تاريخ  22135الطنطاوى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم -  67

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفي تاريخ  22171دمحم مراد المتولى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191315وفي تاريخ  12139عى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خضره عبدالوهاب البر -  69

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفي تاريخ  22186ابراهيم دمحم دمحم حسن جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191314وفي تاريخ  22114الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالرحمن ابراهيم -  71

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفي تاريخ  22118الزهراء رضا حسين العمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  72

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفي تاريخ  22121، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هشام احمد دمحم احمد زيدان -  73

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191313وفي تاريخ  22162سمير احمد ابراهيم السيد البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  74

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191313وفي تاريخ  22163فتاح عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السعيد عبدالرحمن دمحم عبدال -  75

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفي تاريخ  22179فتحى عادل فتوح دمحم الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفي تاريخ  22111جر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطمه على على خضر ، تا -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191324وفي تاريخ  22128ايهاب مجدى محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  78

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191324وفي تاريخ  22129رد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم السباعى الشناوى ، تاجر ف -  79

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفي تاريخ  22146نجالء مصطفى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191313وفي تاريخ  22161سبك ليده برلم    عبدالموجود مصطفى السعيد عمل ، تاجر فرد ،  -  81

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفي تاريخ  22168دمحم حسن عبدالجواد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفي تاريخ  22174يده برلم   حماده كمال المتولى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ل -  83

 التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفي تاريخ  22119امانى زكى السيد عويضه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفي تاريخ  22116دمحم حسن بحيرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  85

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191321وفي تاريخ  22123راؼب راؼب عبدالفتاح عجيزة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191314وفي تاريخ  22167عبدهللا السباعى احمد دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  87

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191312وفي تاريخ  22191اسماعيل على نصر على الشيخ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  88

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191313اريخ وفي ت 22199ابراهيم دمحم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفي تاريخ  22124عبدهللا نزيه عبدالبارى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191325وفي تاريخ  22133صالح عبدالمحسن محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 وصؾ التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: تم اضافه سمه تجاريه / رزليوشن   21935تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191317،  فى تاريخ :   -  1

الى: تعديل السمه التجاريه الى /المتحده  21631تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191314،  فى تاريخ :   -  2

 للتجاره والتصنيع  

 الى: تم حذؾ السمه التجاريه   13281تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191325فى تاريخ : ،    -  3

 الى: حسن المرسى حسن المرسى حسن   17914تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191327،  فى تاريخ :   -  4

الى: تعديل االسم التجارى الى /هانم السيد ابراهيم  799لشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم ا21191328،  فى تاريخ :   -  5

 لنعر  

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191316، وفى تاريخ    14236شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد لحل الشركه

تم    21191316، وفى تاريخ    14236شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 /شطب السجل  تم محو هذا الميد لحل الشركهمحو

تم    21191311، وفى تاريخ    15712شركه حسن نصر دمحم ؼنام بكير وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واالنتهاء من تصفياتها

تم محو/شطب    21191319، وفى تاريخ    11615برلم :  شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ، توصية بسيطة  سبك ليدها   - 4

 السجل  تم محو الميد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها نهائيا

تم محو/شطب    21191319، وفى تاريخ    11615شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 5

 اء من تصفيتها نهائياالسجل  تم محو الميد لحل الشركه واالنته



 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    21191327، وفى تاريخ    2195شركه دمحم مصطفى العمراوى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

   21191327، وفى تاريخ    2195ها برلم : تعدل الي :شركه النبويه احمد دمحم الزؼبي وشريكها  ، شركة تضامن  سبك ليد   - 7

 تم محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  21191321خ   ،وفي تاري 14218شركه ناهد عبدالحليم عطيه حسين وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   11111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    14218تعديل اسم الشركه الى/ ناهد عبدالحليم عطيه لريعه وشريكها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   11111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،  تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:  21191321،

تم تعديل  21191321وفي تاريخ   ، 14218شركه ناهد عبدالحليم عطيه حسين وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   11111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    14218سم الشركه الى/ ناهد عبدالحليم عطيه لريعه وشريكها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،تعديل ا -  4

 جنيه   11111110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191321،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21191316وفي تاريخ  14236شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21191319وفي تاريخ  11615شركه فايزه حسين عيد ابراهيم ، سبك ليدها برلم    -  2

 بسيطةالتأشير: توصية 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعديل اسم الشركه الى/  14218توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191321،  فى تاريخ :   -  1

 ناهد عبدالحليم عطيه لريعه وشريكها

الى: تعديل اسم الشركه الى/  14218توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191321،  فى تاريخ :   -  2

 ناهد عبدالحليم عطيه لريعه وشريكها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ضاؾ الى سلطات المدير : وله الحك فى التعامل فى كافة السعيد دمحم ابوعالم الدماطى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ي -  1

المضايا التى ترفع من او على الشركة والتوليع على كافة المعامالت واالوراق الخاصة بالشركة لدى كافة الجهات الحكومية والؽير 

تجديدها وانهاء كافة اجراءات حكومية ، وله الحك فى بيع وشراء الثابت والمنمول والسيارات اى كان نوعها واستخراج رخصها و

ادارة المرور ، والتوليع على كافة العمود والتصرفات الناللة للملكية ، ودفع ولبض الثمن لكل ما ذكر ، وفتح الحسابات لدى البنون 

 19949برلم       21191326وايداع وسحب وصرؾ اى مبالػ من حسابات الشركة ، تاريخ : 

ماطى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من البنون او خزائن المحاكم ، واستالم كشوفات حساب وتاسيس السعيد دمحم ابوعالم الد -  2

وتعديل ودمج وحل وتوثيك واشهار وتعديل عمد الشركة وشركات االموال واالشخاص ، والتوليع نيابة عن الشركة امام الشهر 

د والهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة لسوق المال ، العمارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب وهيئات وزارة االلتصا

واستالم وتسليم جميع االوراق الخاصة بالتسجيل التجارى والعالمات التجارية والؽرؾ التجارية ، واستالم العمود من الجهات 

 19949برلم       21191326الحكومية والتوليع عليها وله الحك فى توكيل ؼيره فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

برلم       21191316شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  شركة تضامن  عرفى ؼير مسجل شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

14236 

برلم       21191316ل شركة تضامن ، تاريخ : شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  شركة تضامن  عرفى ؼير مسج -  2

14236 

برلم       21191311شركه حسن نصر دمحم ؼنام بكير وشركاه  شركة تضامن  عرفى ؼير مسجل شركة تضامن ، تاريخ :  -  3

15712 

 11615برلم       21191319شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

 11615برلم       21191319شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 17527برلم       21191313، تاريخ :  531  2121/7/24سعد رشاد منصور دمحم  سارىحتى -  1

 6841برلم       21191313، تاريخ :  535  2123/9/28عادل سليمان حسن شهاب  سارى حتى  -  2

 13563برلم       21191313، تاريخ :  537  2117/15/12بسيطه محمود عبدالجواد على الشاهد  سارى حتى  -  3

 13563برلم       21191313، تاريخ :  538  2122/15/12بسيطه محمود عبدالجواد على الشاهد  سارى حتى  -  4

 9822برلم       21191313، تاريخ :  542  2111/11/21السيد عبد الواحد دمحم ابراهيم  سارى حتى -  5

 9822برلم       21191313، تاريخ :  543  2116/11/21 ابراهيم  سارى حتى السيد عبد الواحد دمحم -  6

 9822برلم       21191313، تاريخ :  544  2111/11/21السيد عبد الواحد دمحم ابراهيم  سارى حتى  -  7

 9822برلم       21191313، تاريخ :  545  2116/11/19السيد عبد الواحد دمحم ابراهيم  سارى حتى  -  8

 11635برلم       21191313، تاريخ :  539  2124/11/11محمود عبدالجواد موسى احمد  سارى حتى  -  9

برلم       21191313، تاريخ :  539  2124/11/11مؤسسة موسى لتجارة اكسسوار االالت الزراعيه  سارى حتى  -  11

11635 

 1356برلم       21191313تاريخ :  ، 531  2123/11/7كفافى ابراهيم احمد  سارى حتى -  11

 16453برلم       21191313، تاريخ :  534  2124/1/26حسن يوسؾ المنسى شوره  سارى حتى -  12



 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

 16656برلم       21191313، تاريخ :  526  2119/8/4وائل ؼريب على ابراهيم  سارى حتى -  13

 17845برلم       21191313، تاريخ :  527  2117/5/22هالل ابراهيم سيد احمد ابراهيم  سارى حتى -  14

 18167برلم       21191314، تاريخ :  555  2123/1/5ياسر العبد ابوالمجد مجاهد  سارى حتى -  15

 18113برلم       21191314، تاريخ :  548  2122/11/27دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز  سارى حتى/ -  16

 17964برلم       21191314، تاريخ :  551  2122/11/15المناوى  سارى حتى  ناهد العدوى البيومى -  17

 18389برلم       21191315، تاريخ :  558  2124/1/15احمد فتحى زكى حسن  سارى حتى -  18

 14448برلم       21191315، تاريخ :  565  2124/3/14حماده المتولى دمحم الموجى  سارى حتى  -  19

 5521برلم       21191315، تاريخ :  569  2122/5/19سليمان عبد العاطى  سارى حتى سنيه  -  21

 16384برلم       21191315، تاريخ :  563  2123/11/25السعيد الميرؼنى السعيد ابو والى  سارى حتى -  21

 11325برلم       21191316، تاريخ :  578  2118/7/31-فكريه بيومى بيومى حسن  ج -  22

 11325برلم       21191316، تاريخ :  579  2113/7/31-فكريه بيومى بيومى حسن  ج -  23

 11325برلم       21191316، تاريخ :  581  2123/7/29فكريه بيومى بيومى حسن  سارى حتى  -  24

 18361برلم       21191316، تاريخ :  575  2123/12/14محمود دمحم المرسى الدور  سارى حتى -  25

 11449برلم       21191316، تاريخ :  583  2117/5/4-زينب دمحم محمود آمان  ج -  26

 11449برلم       21191316، تاريخ :  584  2112/15/14-زينب دمحم محمود آمان  ج -  27

 11449برلم       21191316، تاريخ :  585  2122/15/3زينب دمحم محمود آمان  سارى حتى -  28

 15262برلم       21191316، تاريخ :  592  2111/12/25ايمن نصر ابراهيم ابوالمعاطى  سارىحتى -  29

 15262لم   بر    21191316، تاريخ :  593  2121/12/24ايمن نصر ابراهيم ابوالمعاطى  سارى حتى -  31

 16369برلم       21191316، تاريخ :  586  2123/9/27امجد عبدالفتاح فوزى مصطفى  سارى حتى -  31

 17332برلم       21191316، تاريخ :  595  2124/3/5العادلى سمير كامل عبد المجيد  سارى حتى -  32

 8911برلم       21191317 ، تاريخ : 617  2111/11/9-جاب هللا يوسؾ جاب هللا خليل  ج -  33

 8911برلم       21191317، تاريخ :  618  2115/11/8-جاب هللا يوسؾ جاب هللا خليل  ج -  34

 639برلم       21191317، تاريخ :  598  2122/12/27محمود دمحم احمد البنان  سارى حتى -  35

 16424برلم       21191317تاريخ :  ، 612  2123/12/21مصطفى العوضى حسين الجندى  سارى حتى  -  36

 18211برلم       21191311، تاريخ :  616  2118/5/28-سماح محمود عبدالعظيم احمد  ج -  37

 7422برلم       21191311، تاريخ :  611  2124/3/29احمد دمحم دمحم جعفر  سارى حتى -  38

 14298برلم       21191311، تاريخ :  617  2123/11/16الحسينى ابراهيم احمد طه  سارى حتى  -  39



 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

 14146برلم       21191311، تاريخ :  614  2113/6/8-المنجى عبدالبالى على سليمان  ج -  41

 14146برلم       21191311، تاريخ :  615  2123/6/7المنجى عبدالبالى على سليمان  سارى حتى -  41

 7851برلم       21191311، تاريخ :  619  2119/9/21تىاشرؾ انور عبدالعال على حسن  سارى ح -  42

 16393برلم       21191311، تاريخ :  618  2123/11/5السيد دمحم صالح السيد  سارى حتى -  43

 15772برلم       21191311، تاريخ :  631  2112/12/1-دمحم كمال مصطفى المرسى  ج -  44

 15772برلم       21191311، تاريخ :  631  2121/1/31تىدمحم كمال مصطفى المرسى  سارى ح -  45

 17322برلم       21191311، تاريخ :  628  2121/1/22عبده ابراهيم عبد المحسن ابوالسعود  سارى حتى -  46

 15119برلم       21191311، تاريخ :  626  2111/6/19-حسن نصر دمحم ؼنام بكير  ج -  47

 15119برلم       21191311، تاريخ :  627  2115/6/19-بكير  ج حسن نصر دمحم ؼنام -  48

 4911برلم       21191312، تاريخ :  638  2121/11/13خضره احمد دمحم البهلول  سارى حتى  -  49

 17113برلم       21191313، تاريخ :  664  2121/4/21احمد دمحم الشاطبى دمحم عبد العزيز دمحم  سارى حتى  -  51

 594برلم       21191313، تاريخ :  648  2122/12/14نبويه متولى يوسؾ المرشدى  سارى حتى  -  51

 14943برلم       21191313، تاريخ :  656  2111/4/18-محمود ابراهيم عبد الرحمن الشافعي  ج -  52

 14943برلم       21191313، تاريخ :  657  2115/4/17-محمود ابراهيم عبد الرحمن الشافعي  ج -  53

 6961برلم       21191313، تاريخ :  646  2123/11/9مجدى ابراهيم دمحم صبره  سارى حتى -  54

 11759م   برل    21191313، تاريخ :  655  2124/13/16عايده احمد عطيه شتا  سارى حتى  -  55

 1836برلم       21191314، تاريخ :  665  2124/12/17عالء اسماعيل توفيك على رمضان  سارى حتى  -  56

 15612برلم       21191314، تاريخ :  672  2111/19/17-عالء الدين مصطفي ابوالخير مصطفي الشيخ  ج -  57

 15612برلم       21191314، تاريخ :  673  2121/9/16عالء الدين مصطفي ابوالخير مصطفي الشيخ  سارى حتى -  58

 14436برلم       21191314، تاريخ :  667  2124/3/12عبد هللا اسماعيل دمحم مصطفى  سارى حتى -  59

 2984برلم       21191314، تاريخ :  669  2119/12/17سناء عبدالرحمن مصطفى ابراهيم كبشه  سارى حتى  -  61

 16391برلم       21191317، تاريخ :  681  2113/11/3-رفات عبدالوهاب البرمكى  جفتحيه ع -  61

 16391برلم       21191317، تاريخ :  681  2123/11/2فتحيه عرفات عبدالوهاب البرمكى  سارى حتى  -  62

 18431برلم       21191318، تاريخ :  686  2119/2/11-دمحم عبدهللا دمحم كيوان  ج -  63

 5171برلم       21191318، تاريخ :  691  1997/1/9-فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ج -  64

 5171برلم       21191318، تاريخ :  691  2112/1/9-فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ج -  65

 5171برلم       21191318، تاريخ :  692  2117/1/9-فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ج -  66



 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

 5171برلم       21191318، تاريخ :  693  2112/1/9-فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ج -  67

 5171برلم       21191318، تاريخ :  694  2117/1/9-فاطمه السيد احمد دمحم ابراهيم  ج -  68

 5495برلم       21191319، تاريخ :  711  2112/5/16-يسره شولى مصطفى ابوالنصر  ج -  69

 5495برلم       21191319، تاريخ :  711  2112/5/16-يسره شولى مصطفى ابوالنصر  ج -  71

 5495برلم       21191319، تاريخ :  712  2112/5/16-يسره شولى مصطفى ابوالنصر  ج -  71

 5495برلم       21191319، تاريخ :  713  2117/15/16-يسره شولى مصطفى ابوالنصر  ج -  72

 14469برلم       21191319، تاريخ :  697  2119/3/29-منى نصر احمد الوند  ج -  73

 18355برلم       21191321، تاريخ :  711  2118/12/9-اسمهان المتولى عبد العزيز عليدين  ج -  74

 17221برلم       21191321، تاريخ :  727  2121/11/13فاطمه شعبان موسى موسى  سارى حتى -  75

 16968برلم       21191321، تاريخ :  716  2121/3/27عبد المعطى محمود عبد المعطى خضر  سارى حتى  -  76

 15478برلم       21191321، تاريخ :  725  2111/6/15-عماد دمحم السيد احمد ؼبور  ج -  77

 15478برلم       21191321، تاريخ :  726  2121/6/4عماد دمحم السيد احمد ؼبور  سارى حتى  -  78

 14162برلم       21191321، تاريخ :  717  2123/6/16السيد محمود محمود النالر  سارى حتى  -  79

 15872برلم       21191321، تاريخ :  719  2112/4/15-احمد دمحم طلبه االشمر  ج -  81

 15872برلم       21191321، تاريخ :  721  2122/14/14احمد دمحم طلبه االشمر  سارى حتى  -  81

 14791برلم       21191321، تاريخ :  712  2119/12/19منير مصطفى ابراهيم ضيؾ  سارى حتى -  82

 11963برلم       21191321، تاريخ :  713  2123/2/6السعيد دمحم حسن البدراوى  سارى حتى -  83

 14331برلم       21191321، تاريخ :  731  2123/12/19حنان احمد عبد المنعم هجرس  سارى حتى -  84

 18497برلم       21191321، تاريخ :  733  2124/4/14بالل حسين السيد العمله  سارى حتى -  85

 18499رلم   ب    21191324، تاريخ :  741  2124/4/15رامى السيد عيسى العوضى  سارى حتى -  86

 18475برلم       21191324، تاريخ :  746  2124/3/23ؼانم حسن ابراهيم سيؾ  سارى حتى -  87

 14343برلم       21191324، تاريخ :  749  2123/12/28مسعد احمد احمد ابو سيؾ  سارى حتى -  88

 17645برلم       21191324، تاريخ :  748  2121/12/5هشام الؽمرى السيد دمحم عبده  سارى حتى -  89

 18499برلم       21191324، تاريخ :  741  2124/4/15رامى السيد عيسى العوضى  سارى حتى -  91

 1829برلم       21191325، تاريخ :  758  2124/2/6مكتب عبدالفضيل الهندسى للمماوالت العموميه  سارى حتى  -  91

 13811برلم       21191325، تاريخ :  763  2112/11/26-عزيزه ابو الفتوح حسين العباسي  ج -  92

 13811برلم       21191325، تاريخ :  764  2122/11/25عزيزه ابو الفتوح حسين العباسي  سارى حتى -  93



 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

 11351برلم       21191325، تاريخ :  755  2123/8/12ايمن دمحم عرفات الديب  سارى حتى -  94

 16418برلم       21191325، تاريخ :  762  2123/11/22العظيم زاهر  سارى حتىياسمين دمحم عبد -  95

 7152برلم       21191326، تاريخ :  769  2123/12/11اشرؾ فهمى سيد احمد ابوعيش  سارى حتى  -  96

 16167   برلم    21191326، تاريخ :  771  2123/3/12عماد الدين عبد الباسط الدسولى منصور  سارى حتى -  97

 13838برلم       21191327، تاريخ :  776  2112/12/21-فاطمه نبيه دمحم عطيه فرج  ج -  98

 13838برلم       21191327، تاريخ :  777  2122/12/21فاطمه نبيه دمحم عطيه فرج  سارى حتى -  99

 17333برلم       21191327، تاريخ :  773  2121/1/27عمرو دمحم ابراهيم ابوالمعاطى  سارى حتى -  111

 16492برلم       21191327، تاريخ :  774  2124/2/22-محمود ابو العال رزق السيد  ج -  111

 6993برلم       21191327، تاريخ :  781  2123/11/25دمحم فؤاد الرزى ندا  سارى حتى  -  112

 11246برلم       21191327:  ، تاريخ 778  2123/6/21احمد حمزه على الجمال  سارى حتى -  113

 16548برلم       21191328، تاريخ :  794/  2124/4/8دمحم احمد دمحم ؼندور  سارى حتى -  114

/  2124/4/8تعديل االسم التجارى الى/ مؤسسة دمحم احمد دمحم ؼندور لنمل وشحن البضائع وتجارة االسمنت  سارى حتى -  115

 16548م   برل    21191328، تاريخ :  794

 7917برلم       21191328، تاريخ :  787  1999/11/11-باسم على ابراهيم العادلى  ج -  116

 7917برلم       21191328، تاريخ :  788  2114/11/11-باسم على ابراهيم العادلى  ج -  117

 7917م   برل    21191328، تاريخ :  789  2119/11/11-باسم على ابراهيم العادلى  ج -  118

 7917برلم       21191328، تاريخ :  791  2114/11/11-باسم على ابراهيم العادلى  ج -  119

 799برلم       21191328، تاريخ :  797  2113/12/19-تعديل االسم التجارى الى /هانم السيد ابراهيم لنعر  ج -  111

 799برلم       21191328، تاريخ :  798  2118/12/9-تعديل االسم التجارى الى /هانم السيد ابراهيم لنعر  ج -  111

 799برلم       21191328، تاريخ :  799  2113/12/19-تعديل االسم التجارى الى /هانم السيد ابراهيم لنعر  ج -  112

 799برلم       21191328، تاريخ :  811  2118/12/19-د ابراهيم لنعر  جتعديل االسم التجارى الى /هانم السي -  113

 799برلم       21191328، تاريخ :  797  2113/12/19-هانم السيد ابراهيم  ج -  114

 799برلم       21191328، تاريخ :  798  2118/12/9-هانم السيد ابراهيم  ج -  115

 799برلم       21191328، تاريخ :  799  2113/12/19-هانم السيد ابراهيم  ج -  116

 799برلم       21191328، تاريخ :  811  2118/12/19-هانم السيد ابراهيم  ج -  117

 18171برلم       21191331، تاريخ :  817  2118/4/23-دمحم احمد دمحم النجولى  ج -  118

 18478برلم       21191331، تاريخ :  811  2124/3/27خالد فضل البيومى عبده  سارى حتى -  119

 12682برلم       21191331، تاريخ :  811  2111/8/23-وائل عبدالحميد عاطؾ عليوه  ج -  121



 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

 12682برلم       21191331، تاريخ :  812  2115/8/23-وائل عبدالحميد عاطؾ عليوه  ج -  121

 12682برلم       21191331، تاريخ :  812  2121/8/23وائل عبدالحميد عاطؾ عليوه  سارى حتى -  122

 12682برلم       21191331، تاريخ :  813  2121/8/23وائل عبدالحميد عاطؾ عليوه  سارى حتى -  123

 4955برلم       21191331، تاريخ :  816  2111/11/23-ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد سالم  ج -  124

 4955برلم       21191331، تاريخ :  817  2121/11/22بدالحميد سالم  سارى حتىابراهيم عبدالمنعم ع -  125

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14236برلم       21191316، تاريخ :  588  2118/9/31-شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  ج -  1

 14236برلم       21191316، تاريخ :  588  2118/9/31-ر دمحم حبيب وشريكته  جشركه دمحم عام -  2

 14236برلم       21191316، تاريخ :  589  2113/9/31-شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  ج -  3

 14236برلم       21191316، تاريخ :  589  2113/9/31-شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  ج -  4

 14236برلم       21191316، تاريخ :  591  2123/9/29شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  سارى حتى -  5

 14236برلم       21191316، تاريخ :  591  2123/9/29شركه دمحم عامر دمحم حبيب وشريكته  سارى حتى -  6

 15712برلم       21191311يخ : ، تار 623  2111/12/3-شركه حسن نصر دمحم ؼنام بكير وشركاه  ج -  7

 15712برلم       21191311، تاريخ :  624  2116/12/2-شركه حسن نصر دمحم ؼنام بكير وشركاه  ج -  8

 11751برلم       21191312، تاريخ :  645  2114/3/15-شركة سامى ابراهيم عمر الدسولى وشريكه  ج -  9

 11751برلم       21191313، تاريخ :  661  2119/3/14-ريكه  جشركة سامى ابراهيم عمر الدسولى وش -  11

 13723برلم       21191313، تاريخ :  658  2122/9/21شركه عاطؾ دمحم احمد فرج هللا  سارى حتى  -  11

، تاريخ :  658  2122/9/21تعديل االسم التجارى للشركه الى /عاطؾ دمحم احمد فرج هللا وشريكته  سارى حتى  -  12

 13723برلم       21191313

 1978برلم       21191314، تاريخ :  668  2124/3/11-ساميه ابراهيم عبد الدايم وشركها  ج -  13

 11615برلم       21191319، تاريخ :  715  2112/17/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  14

 11615برلم       21191319، تاريخ :  715  2112/17/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  15

 11615برلم       21191319، تاريخ :  716  2117/7/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  16

 11615برلم       21191319، تاريخ :  716  2117/7/12-اهيم  جشركه فايزه حسين عيد ابر -  17

 11615برلم       21191319، تاريخ :  717  2112/17/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  18



 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

 11615برلم       21191319، تاريخ :  717  2112/17/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  19

 11615برلم       21191319، تاريخ :  718  2117/7/12-عيد ابراهيم  جشركه فايزه حسين  -  21

 11615برلم       21191319، تاريخ :  718  2117/7/12-شركه فايزه حسين عيد ابراهيم  ج -  21

 3429برلم       21191324، تاريخ :  742  2111/4/5-شركة سعد السعيد النادى وشريكتة  ج -  22

 3429برلم       21191324، تاريخ :  742  2111/4/5-النادى وشريكة  جشركة سعد   -  23

 3429برلم       21191324، تاريخ :  743  2115/4/5-شركة سعد السعيد النادى وشريكتة  ج -  24

 3429برلم       21191324، تاريخ :  743  2115/4/5-شركة سعد  النادى وشريكة  ج -  25

 3429برلم       21191324، تاريخ :  744  2111/4/5-النادى وشريكتة  جشركة سعد السعيد  -  26

 3429برلم       21191324، تاريخ :  744  2111/4/5-شركة سعد  النادى وشريكة  ج -  27

 3429برلم       21191324، تاريخ :  745  2121/4/4شركة سعد السعيد النادى وشريكتة  سارى حتى  -  28

 3429برلم       21191324، تاريخ :  745  2121/4/4النادى وشريكة  سارى حتى   شركة سعد -  29

 7395برلم       21191331، تاريخ :  819  2124/3/18وائل الحلو وشركاه لمنتجات االلبان  سارى حتى -  31

برلم       21191331، تاريخ :  819  2124/3/18تعديل اسم الشركه الى وائل الحلو وشريكه لمنتجات االلبان  سارى حتى -  31

7395 

 7395برلم       21191331، تاريخ :  819  2124/3/18وائل الحلو وشركاه لمنتجات االلبان  سارى حتى -  32

برلم       21191331، تاريخ :  819  2124/3/18تعديل اسم الشركه الى وائل الحلو وشريكه لمنتجات االلبان  سارى حتى -  33

7395 

 11672برلم       21191331، تاريخ :  818  2114/2/3-السيد حسن البسطويس  وشريكته  ج -  34

 11672برلم       21191331، تاريخ :  818  2114/2/3-تعدل الي :شركه السيد حسن البسطويسي وشريكه  ج -  35

 11672رلم   ب    21191331، تاريخ :  819  2119/2/3-السيد حسن البسطويس  وشريكته  ج -  36

 11672برلم       21191331، تاريخ :  819  2119/2/3-تعدل الي :شركه السيد حسن البسطويسي وشريكه  ج -  37

 11672برلم       21191331، تاريخ :  821  2114/2/3-السيد حسن البسطويس  وشريكته  ج -  38

 11672برلم       21191331، تاريخ :  821  2114/2/3-تعدل الي :شركه السيد حسن البسطويسي وشريكه  ج -  39

 11672برلم       21191331، تاريخ :  821  2124/2/2السيد حسن البسطويس  وشريكته  سارى حتى  -  41

 11672برلم       21191331، تاريخ :  821  2124/2/2تعدل الي :شركه السيد حسن البسطويسي وشريكه  سارى حتى  -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع شركات  

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 

 

 


