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عن محل  22157برلم  21191413، لٌد فى  121110111عبدهللا لطفى البٌومى شحٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن/ لطفى البٌومى  سلٌمان شحٌط 23اكسسوار حرٌمى ، بجهة : ش ٌولٌو 

عن تجاره  22214برلم  21191424، لٌد فى  51110111محفوظ الحسانٌن احمد بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن/دمحم محفوظ احمد السنٌطى-مفروشات ، بجهة : مٌت فضاله 

عن تجارة  22211برلم  21191424، لٌد فى  111110111صالح دمحم مصطفى المنشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 اكسسوار سٌارات ، بجهة : كفر الشرالوه ملن/ على العوضى على شحاته

عن مصنع ترٌكو  22153برلم  21191412، لٌد فى  511110111دمحم دمحم عبده جوده السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بملن/ دمحم عبده جوده السنباطى-، بجهة : مٌت مسعود

عن تجاره حداٌد وبوٌات  22191برلم  21191421، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    كرٌم نبٌه على حسن -  5

 بملن/ زكرٌا عبدهللا عبدالرازق-، بجهة : البهوفرٌن

عن مبرد جٌالتى ،  22183برلم  21191416، لٌد فى  51110111ابراهٌم شاهٌن دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لدٌرس بملن/شاهٌن دمحم دمحم شاهٌنبجهة : ا

عن صٌدلٌه ، بجهة :  22179برلم  21191414، لٌد فى  211110111صٌدلٌه محمود سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بملن/ عزه معوض الششتاوى السٌد -شنشا 

عن تجاره مواتٌر  22167برلم  21191411، لٌد فى  111110111محمود غانم عبدالبالى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بملن/ غانم عبدالبالى دمحم-مٌاه ، بجهة : بمطارس

عن مصنع طالء زجاج  22182برلم  21191416، لٌد فى  51110111ابوالخٌر لطالء الزجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بملن/ معوض رفعت معوض الطنطاوى ابوالخٌر-، بجهة : الدٌرس

عن بٌع  22155برلم  21191413، لٌد فى  111110111فوت السٌد احمد الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ص -  11

 اعالف ، بجهة : منٌه سمنود بملن/سمٌر على دمحم البربرى

منزلٌه عن تجاره ادوات  22188برلم  21191417، لٌد فى  111110111اٌناس السٌد دمحم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ، بجهة : مٌت العامل بملن/دمحم عرفات عبدالفتاح

عن  22176برلم  21191411، لٌد فى  111110111عبدالمنعم ابراهٌم على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/ السٌد شلبى دمحم دمحم شلبى-لومسٌنجى خضار ، بجهة : فٌشا بنا

 22161برلم  21191418، لٌد فى  511110111الزجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالغنى السٌد المسٌرى لزخرفه -  13

 عن ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح بملن/ السٌد سعد السٌد المسٌرى

عن  22151برلم  21191411، لٌد فى  751110111مؤسسه دمحم حجازى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 اهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت مسعود بملن/محمود عبدالجواد محمود حجازىتجاره مالبس ج
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عن  22185برلم  21191416، لٌد فى  111110111دمحم ابوالٌزٌد مصطفى شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : الدٌرس بملن/عٌد عبدهللا عٌد عوٌمر

عن تجاره بماله  22171برلم  21191411، لٌد فى  51110111ٌوسف دمحم مصطفى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن/ ٌسره شولى مصطفى-، بجهة : شنفاس

عن تصنٌع ترٌكو ،  22174برلم  21191411، لٌد فى  1511110111دمحم دمحم السٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 جهة : عزبه الشوكى بملن/ زهره عبداللطٌف العفٌفىب

عن مكتب  22156برلم  21191413، لٌد فى  1111110111رضا ابراهٌم احمد الراعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مماوالت عامه ، بجهة : مٌت ابوالحسٌن بملن/ ابراهٌم احمد الراعى

عن تجاره بماله ، بجهة  22192برلم  21191422، لٌد فى  51110111رأس ماله ،  هدى فاٌد ابوالهدى دمحم  ، تاجر فرد ،  -  19

 بملن/دمحم دمحم ابوالهدى دمحم-: سنبخت

عن عصاره  22193برلم  21191422، لٌد فى  51110111بربرى سالمه حجازى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 رمضان بملن/  سالمه حجازى-لصب ، بجهة : طنامل الغربى

عن مزرعه  22213برلم  21191424، لٌد فى  2111110111احمد ابراهٌم ٌوسف الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/احمد ابراهٌم ٌوسف الجندى-تسمٌن ماشٌه ، بجهة : السالمٌه 

عن تعبئه وبٌع  22154برلم  21191413، لٌد فى  1111110111دمحم ابراهٌم ابراهٌم الشهابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/ هانم السٌد ابراهٌم لنعر-مواد غذائٌه ، بجهة : نوسا الغٌط

عن تجاره  22189برلم  21191421، لٌد فى  111110111دمحم الشحات العزب بهى ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 عبدالهادىبملن/ منتصر مجدى -ادوات مكتبٌه ولعب اطفال ، بجهة : شنشا

 22197برلم  21191423، لٌد فى  11110111عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/ محمود دمحم حسن الفمى-عن ورشه تشكٌل المعادن ، بجهة : برج النور الحمص

عن تجاره  22169برلم  21191411، لٌد فى  111110111اجالل مصطفى مصطفى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بماله ، بجهة : سنبخت بملن/هند دمحم عبدالرحٌم الطمانى

عن بٌع دواجن حٌه ،  22198برلم  21191422، لٌد فى  51110111وفاء احمد محمود امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن/ حسن فتحى حسن فوده-بجهة : السكه الجدٌده

عن تجاره  22187برلم  21191417، لٌد فى  251110111الم فتحى البهنسى عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اس -  27

 بماله ، بجهة : شبراوٌش بملن/ فتحى البهنسى عبدالشافى المنسى

عن مكتبه ، بجهة :  22166برلم  21191419، لٌد فى  111110111فاطمه السٌد دمحم بربر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بملن/فتحى نبٌه عبدالهادى-نوسا الغٌط

 عن تجاره 22159برلم  21191417، لٌد فى  111110111محمود صالح الكٌالنى دمحم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 بملن/  صالح الكٌالنى دمحم غانم-كمالٌات سٌارات ، بجهة : فٌشابنا

عن تعبئه و توزٌع  22219برلم  21191428، لٌد فى  511110111محمود على السٌد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مواد غذائٌه ، بجهة : سماحه بملن/ ابوالعال حسن السعٌد ابوالعال

عن مخبز  22194برلم  21191422، لٌد فى  311110111لٌم دمحم عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا عبدالع -  31

 بملن/رضا عبدالعلٌم دمحم عبدالمطلب-بلدى الى مطور ، بجهة : الكرامه
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ه عن تجار 22196برلم  21191422، لٌد فى  211110111مصطفى رضا مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/جمال دمحم عبدالوهاب عبدالجواد-اعالف ، بجهة : صهرجت الصغرى

عن تجاره سجاد  22173برلم  21191411، لٌد فى  51110111امٌنه السٌد احمد الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 و كلٌم و مفروشات ، بجهة : مٌت ابو الحسٌن بملن/ابراهٌم عبدالمنعم دمحم حسن

عن  22162برلم  21191419، لٌد فى  111110111رون لتجاره السٌارات لحساب الغٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ها -  34

 بملن/مصطفى هارون احمد شٌبه الحمد لطف-بٌع وشراء واستبدال السٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : شارع الجالء 

عن  22152برلم  21191411، لٌد فى  511110111،  منصور عمر محى فتحى ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  35

 مصنع ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/ عمر محى فتحى ابوالخٌر

عن ورشه نجاره  22199برلم  21191423، لٌد فى  31110111محمود دمحم دمحم ابوخضره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 دمحم دمحم ابوخضرهٌدوٌه موبٌلٌا ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ دمحم 

عن مزرعه  18715برلم  21191428، لٌد فى  551110111حسن فاروق حسن جراوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 تربٌه ماشٌه البان حالبه ، بجهة : مٌت العامل بملن/حسن فاروق حسن جراوش

عن مزرعه  18715برلم  21191428ى ، لٌد ف 551110111حسن فاروق حسن جراوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

تربٌه ماشٌه البان حالبه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر  بناحٌه مٌت العامل بملن/ فاروق حسن جراوش عن نشاط جزاره  مودع 

 18715ولٌد برلم تابع  2114/11/23فى  1274برلم

عن مزرعه  18715برلم  21191428 ، لٌد فى 551110111حسن فاروق حسن جراوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

تربٌه ماشٌه البان حالبه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه مٌت العامل بملن/ فاروق حسن جراوش عن نشاط بٌع اعالف مودع 

 18715ولٌد برلم 2114/11/23فى  1273برلم

عن ورشة  22212برلم  21191424فى  ، لٌد 511110111السٌد المتولى السٌد المتولى دبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 زخرفة زجاج ، بجهة : جراح ملن/ حمزه عثمان حمزه الحناوى

 22212برلم  21191431، لٌد فى  511110111وسام اٌمن عبدالرحمن صادق عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ه صالح دمحم حسن خاطرعن ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : سنجٌد الطرٌك العمومى بملن/ نبٌل

عن تجاره  22213برلم  21191431، لٌد فى  31110111اٌمان حمدٌن ابراهٌم الجوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 عطاره ، بجهة : سنجٌد بملن/ شادٌه هارون االشمر

عن مصنع  22216برلم  21191428، لٌد فى  511110111حسن عبدالباسط سٌد احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/شرٌفه خٌرى احمد جوده

عن تجاره مستلزمات  22184برلم  21191416، لٌد فى  121110111ثناء رٌاض حسن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 البساتٌن بملن/احمد احمد عبدالحى-مزارع  واعالف ، بجهة : ش الترعه

عن تجاره  22171برلم  21191411، لٌد فى  111110111 احمد عبدالعظٌم احمد الحبال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  45

 البماله ، بجهة : فٌشابنا بملن/سامٌه السعٌد عبدالمعطى احمد احمد

عن  22172برلم  21191411، لٌد فى  51110111مصطفى عٌد ابوالفتوح السٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بملن/ فتحٌه عبدالفتاح منصور ابراهٌم-تجاره احذٌه ، بجهة : طنامل الغربى

عن تجاره اكسسوار  22218برلم  21191428، لٌد فى  71110111صالح عبده النجدى عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 محمول ، بجهة : شارع الثوره بملن/ منى السٌد دمحم فرحات
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فٌما  -عن مطبعه  22211برلم  21191431، لٌد فى  511110111مى السٌد السٌد السٌد البٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

عدا اصدار الصحف و المجالت فٌما عدا خدمات االنترنت و الكتب الدٌنٌه و المصاحف ، بجهة : نوسا البحر بملن/ مروه السٌد 

 السٌد البٌه

عن معرض  22191برلم  21191421، لٌد فى  1111110111رؤف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح حافظ عبدال -  49

 لتجاره السٌارات ، بجهة : طنامل الشرلى بملن/ وفاء عبدالبارى ابراهٌم

اره عن تج 22168برلم  21191411، لٌد فى  11110111عبدالعظٌم دمحم عبدالفتاح زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/ عزٌزه دمحم ربٌع دمحم-البماله ، بجهة : مٌت العامل

عن ورشه  22158برلم  21191417، لٌد فى  111110111ماجده ابراهٌم ابراهٌم الجعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/ عبدالحمٌد دمحم المرشدى-نجاره موبٌلٌا ، بجهة : منٌه سمنود

عن تجاره حاصالت  22195برلم  21191422، لٌد فى  151110111شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود دمحم ابو -  52

 بملن/ ثناء السٌد على السوٌدى-زراعٌه ، بجهة : منٌه سمنود

عن مصنع ترٌكو ،  22211برلم  21191423، لٌد فى  1111110111احمد دمحم متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن/ورثه متولى دمحم عبدالفضٌل-: منشأه منصوربجهة 

، لٌد فى  511110111مؤسسه المتولى لبٌع المبٌدات واالسمده والمخصبات والتماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

-الحسٌن عن بٌع المبٌدات واالسمده والمخصبات الزراعٌه والتماوى فى عبوات مغلفه ، بجهة : مٌت ابو 22211برلم  21191431

 بملن/ الحسٌنى اسماعٌل دمحم خلف

عن  22177برلم  21191414، لٌد فى  111110111شٌرٌن شرٌف دمحم رشاد دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شارع الحسن بملن/اشرف الشحات العوضى عبدالصمد -مغسله سٌارات دون التشحٌم ، بجهة : لرٌه البساتٌن 

عن مصنع جرش  15718برلم  21191411، لٌد فى  1111110111 ابوحلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم -  56

 بملن/ دمحم احمد دمحم ابوحلٌمه-الحبوب ، بجهة : شبراوٌش

عن مصنع جرش  15718برلم  21191411، لٌد فى  1111110111دمحم احمد دمحم ابوحلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

بملن /ٌوسف منصور عبدهللا حسب النبى عن نشاط / بٌع اعالف براس -الحبوب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبراوٌش

 15718ولٌد برلم  2116/12/7فى  1358ملٌون جنٌه واودع برلم  1111111مال

عن مكتب استٌراد  22165برلم  21191419، لٌد فى  5111110111ٌوسف عوض فؤاد الفلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ، بجهة : بمطارس بملن/ام دمحم توفٌك ٌوسف 6من المجموعه  36والفمره 19وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

برلم  21191415، لٌد فى  251110111دالجواد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عبدالناصر عبدالجواد عب -  59

 بملن / موسى عبده موسى ابوالعطا-عن بٌع ابواب وشبابٌن جاهزه ، بجهة : صهرجت الصغرى  22181

عن ورشه  22181برلم  21191415، لٌد فى  11110111فاٌزه العوضى محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 نجاره موبلٌا ٌدوى ، بجهة : كفر عوض بملن/فاٌزه العوضى محمود سلٌمان

عن مصنع  22175برلم  21191411، لٌد فى  511110111احمد دمحم طه المتولى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن/  دمحم طه المتولى سٌد احمد-ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود

عن بٌع ادوات  22164برلم  21191419، لٌد فى  1111110111لعت دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله ط -  62

 هانى عبدالهادى دمحم السجٌنى-تجمٌل ، بجهة : لرٌه السالمٌه

عن  22215برلم  21191428، لٌد فى  51110111فتحى عبدالحى عبدالباسط عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 صنع ترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى بملن/ ورثه المرحوم عبدالحى عبدالباسط عبدالحىم



 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 تجاره حداٌد ،  18276برلم  21191422، لٌد فى  21110111سامٌه زكرٌا دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن/ مروان على احمد العوضى-بجهة : مٌت ابو الحسٌن 

عن تصنٌع و  11466برلم  21191423، لٌد فى  511110111لغنى عطٌه رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه عبدا -  65

 تجمٌع ادوات صحٌه ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان

عن تصنٌع و  11466برلم  21191423، لٌد فى  511110111اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

تجمٌع ادوات صحٌه ، بجهة : له محل رئٌسى عن نشاط/ استٌراد و تصدٌر ادوات صحٌه بناحٌه منٌه سمنود بملن/ نرمٌن وولٌد 

 11466و لٌد برلم 1634اودع برلم 511111مصطفى عبدالخالك المكرومى براس مال  

عن ورشه حداده  22186برلم  21191416، لٌد فى  111110111دمحم عزت نجٌب رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 بملن/عزت نجٌب رجب البهنساوى-ولحام معادن بالكهرباء ، بجهة : مٌت دمسٌس

عن تجاره سلع  22163برلم  21191419، لٌد فى  111110111هٌام رمضان عبدالهادى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 حسنى احمد االتربىتموٌنٌه ، بجهة : بمطارس بملن/احمد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11111110111شركه العوضى شكرى العوضى المرسى الصانع وشرٌكه   شركة  ،  مكتب مماوالت عامه   ،رأس مالها    -  1

 بملن/سالم عبٌد مصطفى الحسانٌن-ٌت فضاله، عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : م 22217برلم  21191428،لٌدت فى 

،لٌدت فى  111110111شركه اشرف السعٌد دمحم ابوسٌف وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى الى مدعم  ،رأس مالها    -  2

 بملن/اشرف السعٌد دمحم ابوسٌف -منٌه سمنود-، عن مخبز بلدى الى مدعم ، بجهة : شارع الثوره  22161برلم  21191418

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لسجل  تم تم محو/شطب ا   21191411، وفى تارٌخ    19146السٌد السٌد سالم نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191411، وفى تارٌخ    4252صالح ابوالفتوح البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد العتزاله التجاره للوفاه



 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

تم محو/شطب السجل  تم    21191411، وفى تارٌخ    4252صالح ابوالفتوح البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد العتزااله التجاره للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    21191412، وفى تارٌخ    19716دمحم طلبه حامد حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191413، وفى تارٌخ    17674سونٌا السٌد ابوالمجد عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

السجل  تم محو  تم محو/شطب   21191414، وفى تارٌخ    1143سالم سالم السٌد سلٌط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    11511نجالء عبدالحمٌد سالم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191414، وفى تارٌخ    5129م : دمحم احمد عوض امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 8

 هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    11219دمحم محمود السٌد العٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    13887ه دمحم الحنفى عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبحٌ   - 11

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191418، وفى تارٌخ    2639رضا المتولى الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    5111مجدى الشحات دمحم دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    11456سالمه حجازى رمضان سند  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    16216ٌوسف عبدالهادى على عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    13632ربٌنى عبدالمولى السٌد المشالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الش   - 15

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

/شطب تم محو   21191411، وفى تارٌخ    11955سامٌه السعٌد عبدالمعطى ابوربع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    13961نها ابراهٌم ابراهٌم عبدون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 العتزالها التجاره فى هذا النشاط 2119/4/11فى 934تم شطب المٌد بموجب طلب تاشٌر مودع برلم 

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    11719عبدالمؤمن نجٌب نصر بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    19876ماجد دمحم ابو النصر دمحم مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    11611كوكب ابراهٌم ابوالوفا صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    16911رد  ،  سبك لٌده برلم : محمود دمحم محمود رمضان  ،  تاجر ف   - 21

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191416، وفى تارٌخ    7816عطٌه العدوى شعبان فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 هائٌاتم محو المٌد العتزاله التجاره ن

تم    21191417، وفى تارٌخ    21918شحته الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    18191جٌهان عزت دمحم عبد الصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    11284مرفت هنداوى احمد هنداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191418، وفى تارٌخ    21816ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عبدالنور دمحم دمحم  ،  تاج   - 26

 محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191421، وفى تارٌخ    11791اشرف دمحم جمعه مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 نهائٌاتم محو المٌد العتزال التجاره 

تم محو/شطب السجل  تم    21191421، وفى تارٌخ    19411احمد دمحم ٌوسف بلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

لسجل  تم تم محو/شطب ا   21191421، وفى تارٌخ    11351اٌمن دمحم عرفات الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 2119/4/21فى  987شطب الفرع بموجب طلب تاشٌر مودع برلم 

تم    21191421، وفى تارٌخ    5275ناهد عبدالعظٌم عبدالمنعم السٌد الهنداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191422، وفى تارٌخ    17352عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد العزٌز عماره فضل    - 31

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    16669دمحم الشحات السعٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 جارهتم محو المٌد العتزال الت

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    1419اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191423، وفى تارٌخ    15618على سعد دمحم النادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

طب تم محو/ش   21191424، وفى تارٌخ    3188عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد الصباغ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191424، وفى تارٌخ    12116حسن الشحات السٌد الخنانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    9766،  سبك لٌده برلم : جمال متولى للهندسه والمماوالت  ،  تاجر فرد     - 37

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   751احمد ابراهٌم جمعه الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   16151السٌد محمود عبد العال على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191413وفً تارٌخ ،   12714السٌد فوزى عبد العزٌز الشباسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191413خ ، وفً تارٌ  7851اشرف انور عبدالعال على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   121110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   12912ٌحى عطٌه عبدالحمٌد شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   21142مالن صفوت عبدالفتاح محمود هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417ً تارٌخ ، وف  21285حسٌن دمحم الحسٌن الحلو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   21635عبدالرحمن ابوالمعاطى والى والى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   7817عظٌمه دمحم دمحم على المخراطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   21528سبك لٌده برلم  عبدالهادى اسماعٌل عبدالهادى سٌد احمد  تاجر فرد ،، -  11

 جنٌه   2511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   19835سعٌد جمعه ابراهٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2111110111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   18242امٌنه بسٌونى دمحم على عٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   21232تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالعاطى السٌد عوض الشمٌطى   -  13

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



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191416وفً تارٌخ ،   3967مصطفى دمحم احمد حلٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   16356دمحم مصطفى السٌد دمحم السعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   19132باعى احمد عساف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد العزٌز الس -  16

 جنٌه   7111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21191418وفً تارٌخ ،   18888احمد رشاد اسماعٌل اللٌثى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191422وفً تارٌخ ،   21841سعد بخاطره الماسمى عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191422وفً تارٌخ ،   21471لعبد دمحم العبد الصٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ا -  19

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191422وفً تارٌخ ،   15148رشا السباعى احمد السباعى الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   41111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191423وفً تارٌخ ،   21412سعدٌه جابر مصطفى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   17491دمحم فتحى عاشور عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191431وفً تارٌخ ،   18234دمحم هشام على ابوزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

  جنٌه  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191431وفً تارٌخ ،   17687امٌره دمحم محمود دمحم مصطفى صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   811110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22151سسه دمحم حجازى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤ -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/محمود عبدالجواد محمود حجازى

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22152منصور عمر محى فتحى ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/ عمر محى فتحى ابوالخٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  21189صالح فوزى محمود شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 وىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى شارع الجالء بملن/ نادٌه دمحم دمحم الطنطا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  22153دمحم دمحم عبده جوده السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن/ دمحم عبده جوده السنباطى-الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود



 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

ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعد 21191412وفً تارٌخ  21729اٌمن سعد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 تعدٌل اسم المالن الى/ سهام دمحم ابو المحاسن ابراهٌم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22154دمحم ابراهٌم ابراهٌم الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن/ هانم السٌد ابراهٌم لنعر-الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22157عبدهللا لطفى البٌومى شحٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 بملن/ لطفى البٌومى  سلٌمان شحٌط 23الـتأشٌر:   ، ش ٌولٌو 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191413وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 بملن/سامى عابدٌن عبدالباسط-ش حسنى مبارن-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/طنامل الشرلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 بملن/سامى عابدٌن عبدالباسط-ش حسنى مبارن-رلىالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/طنامل الش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22156رضا ابراهٌم احمد الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابوالحسٌن بملن/ ابراهٌم احمد الراعى

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  22155سبك لٌده برلم     احمد صفوت السٌد احمد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/سمٌر على دمحم البربرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  11749مصطفى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لن الى/فتحٌه عبدالبالى محمود احمدالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم الما

 21191417وفً تارٌخ  11749تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى دمحم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/فتحٌه عبدالبالى محمود احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22158ابراهٌم الجعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجده ابراهٌم  -  14

 بملن/ عبدالحمٌد دمحم المرشدى-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

ن , تم تعدٌل العنوا 21191417وفً تارٌخ  22159محمود صالح الكٌالنى دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن/  صالح الكٌالنى دمحم غانم-وصف الـتأشٌر:   ، فٌشابنا

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ  22161عبدالغنى السٌد المسٌرى لزخرفه الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جراح بملن/ السٌد سعد السٌد المسٌرى

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  21528عبدالهادى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالهادى اسماعٌل  -  17

 , وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ احسان فرج السٌد العادلى

وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191419وفً تارٌخ  22166فاطمه السٌد دمحم بربر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بملن/فتحى نبٌه عبدالهادى-، نوسا الغٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  18116عالء ابراهٌم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ اجا شارع الجبانه بملن/ مصطفى دمحم احمد الغبارى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  18242ٌنه بسٌونى دمحم على عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام -  21

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى / شرٌن دمحم احمد رضوان

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191419وفً تارٌخ  22165ٌوسف عوض فؤاد الفلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/ام دمحم توفٌك ٌوسف



 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 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191419وفً تارٌخ  21969شٌماء دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، تعدٌل اسم المالن/ورثه نبٌه المرسى على 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  22162هارون لتجاره السٌارات لحساب الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/مصطفى هارون احمد شٌبه الحمد لطف-وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191419 وفً تارٌخ 22164هاله طلعت دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 هانى عبدالهادى دمحم السجٌنى -، لرٌه السالمٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  22163هٌام رمضان عبدالهادى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/احمد حسنى احمد االتربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22168عبدالعظٌم دمحم عبدالفتاح زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن/ عزٌزه دمحم ربٌع دمحم-الـتأشٌر:   ، مٌت العامل

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191411وفً تارٌخ  22173امٌنه السٌد احمد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن بملن/ابراهٌم عبدالمنعم دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22169اجالل مصطفى مصطفى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، سنبخت بملن/هند دمحم عبدالرحٌم الطمانى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191411وفً تارٌخ  15718 ابوحلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم -  29

 بملن/ دمحم احمد دمحم ابوحلٌمه-، شبراوٌش

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ 21191411وفً تارٌخ  15718دمحم احمد دمحم ابوحلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ملٌون  1111111بملن /ٌوسف منصور عبدهللا حسب النبى عن نشاط / بٌع اعالف براس مال-، له محل رئٌسى بناحٌه شبراوٌش

 15718ولٌد برلم  2116/12/7فى  1358جنٌه واودع برلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191411وفً تارٌخ  22171ٌوسف دمحم مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن/ ٌسره شولى مصطفى-الـتأشٌر:   ، شنفاس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  15718دمحم احمد دمحم ابو حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

وب براس مال لدره بملكه عن نشاط مصنع جرش حب-مركز اجا -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبراوٌش

فى  15718ولٌد برلم تابع  921مائه الف جنٌها مصرى الغٌر والسمه التجارٌه مصنع البرج لجرش الحبوب واودع برلم 111111

 سجل تجارى 2119/4/11

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191411وفً تارٌخ  22167محمود غانم عبدالبالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/ غانم عبدالبالى دمحم-الـتأشٌر:   ، بمطارس

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22171دمحم احمد عبدالعظٌم احمد الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشابنا بملن/سامٌه السعٌد عبدالمعطى احمد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22172د سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عٌد ابوالفتوح السٌ -  35

 بملن/ فتحٌه عبدالفتاح منصور ابراهٌم-وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

عنوان , تم تعدٌل ال 21191411وفً تارٌخ  22176عبدالمنعم ابراهٌم على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 بملن/ السٌد شلبى دمحم دمحم شلبى-وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا بنا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191411وفً تارٌخ  21483دمحم احمد جاد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 تم تعدٌل اسم المالن الى/ رفعت ابراهٌم احمد المتولى



 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 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191411وفً تارٌخ  22174د حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم السٌ -  38

 عزبه الشوكى بملن/ زهره عبداللطٌف العفٌفى

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  16716تامر فهمى عبد الحلٌم ابو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ محمود فوزى احمد / كفر الشرالوه وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  13961نها ابراهٌم ابراهٌم عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 اللطٌفبملن/ البٌومى عبدالحمٌد عبد-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ صهرجت الصغرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22175احمد دمحم طه المتولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/  دمحم طه المتولى سٌد احمد-الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191414وفً تارٌخ  22179صٌدلٌه محمود سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن/ عزه معوض الششتاوى السٌد -، شنشا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  22177شٌرٌن شرٌف دمحم رشاد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 عبدالصمد شارع الحسن بملن/اشرف الشحات العوضى -وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22179فتحى عادل فتوح دمحم الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ عادل فتوح دمحم وعصام فتوح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414تارٌخ  وفً 14649مى كمال السٌد الزامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه المنصوره شارع الصالح اٌوب بملن /فروق ابراهٌم ابراهٌم البلماسى عن نشاط تجاره محمول 

 واكسسوارات محمول واودع برلم  ولٌد برلم  فى سجل تجارى المنصوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22181د ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه العوضى محمود سلٌمان ، تاجر فر -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر عوض بملن/فاٌزه العوضى محمود سلٌمان

تم  21191415وفً تارٌخ  22181جمال عبدالناصر عبدالجواد عبدالجواد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بملن / موسى عبده موسى ابوالعطا-تأشٌر:   ، صهرجت الصغرى تعدٌل العنوان , وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22186دمحم عزت نجٌب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن/عزت نجٌب رجب البهنساوى -الـتأشٌر:   ، مٌت دمسٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22182ك لٌده برلم    ابوالخٌر لطالء الزجاج ، تاجر فرد ،  سب -  49

 بملن/ معوض رفعت معوض الطنطاوى ابوالخٌر-الـتأشٌر:   ، الدٌرس

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  22185دمحم ابوالٌزٌد مصطفى شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ٌرس بملن/عٌد عبدهللا عٌد عوٌمروصف الـتأشٌر:   ، الد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22184ثناء رٌاض حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 البساتٌن بملن/احمد احمد عبدالحى-الـتأشٌر:   ، ش الترعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22183ابراهٌم شاهٌن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، الدٌرس بملن/شاهٌن دمحم دمحم شاهٌن

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191417وفً تارٌخ  22187اسالم فتحى البهنسى عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش بملن/ فتحى البهنسى عبدالشافى المنسى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22188اٌناس السٌد دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ، مٌت العامل بملن/دمحم عرفات عبدالفتاح



 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 العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22118رٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء سمٌر ابراهٌم ش -  55

 مٌت ابو الحسٌن -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ فتحى الدسولى المر 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191421وفً تارٌخ  22189دمحم الشحات العزب بهى ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن/ منتصر مجدى عبدالهادى-الـتأشٌر:   ، شنشا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  22191صالح حافظ عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/ وفاء عبدالبارى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  11351ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم عرفات الدٌب ، تاج -  58

 2119/4/21فى  987بموجب طلب تاشٌر مودع برلم 1422الـتأشٌر:   ، تم شطب الفرع المودع برلم 

, وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان 21191421وفً تارٌخ  22191كرٌم نبٌه على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 بملن/ زكرٌا عبدهللا عبدالرازق-، البهوفرٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  5427عبد هللا الشرٌعى دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ عبدهللا الشرٌعى دمحم سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  18276 عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌه زكرٌا دمحم -  61

بملن/ مروان على احمد العوضى عن نشاط/ تجاره حداٌد  -مركز اجا-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بناحٌه مٌت ابوالحسٌن

 18276ولٌد برلم تابع  999الفان جنٌه مصرى ال غٌر واودع برلم  2111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22198وفاء احمد محمود امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن/ حسن فتحى حسن فوده-الـتأشٌر:   ، السكه الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422خ وفً تارٌ 15751دٌنا عادل ابراهٌم نصر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ احمد عبدهللا السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22192هدى فاٌد ابوالهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بملن/دمحم دمحم ابوالهدى دمحم -الـتأشٌر:   ، سنبخت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22193رى سالمه حجازى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    برب -  65

 بملن/  سالمه حجازى رمضان-الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191422وفً تارٌخ  18276سامٌه زكرٌا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن/ مروان على احمد العوضى-الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22196مصطفى رضا مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 بملن/جمال دمحم عبدالوهاب عبدالجواد-الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  22194دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا عبدالعلٌم  -  68

 بملن/رضا عبدالعلٌم دمحم عبدالمطلب -وصف الـتأشٌر:   ، الكرامه

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  22195دمحم محمود دمحم ابوشلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 بملن/ ثناء السٌد على السوٌدى-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423وفً تارٌخ  22211احمد دمحم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 بملن/ورثه متولى دمحم عبدالفضٌل -، منشأه منصور

تم تعدٌل  21191423وفً تارٌخ  22197ود الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح محم -  71

 بملن/ محمود دمحم حسن الفمى-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص



 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

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191423وفً تارٌخ  11466اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

بملن/ اسامه عبدالغنى عطٌه  -مركز اجا-الـتأشٌر:   ، تم افتتاحرئٌسى اخر عن نشاط تصنٌع و تجمٌع ادوات صحٌه بناحٌه سمنود 

 11466و لٌد برلم تابع  1112خمسون الف جنٌه مصرى ال غٌر مودع برلم  51111رمضان براس مال لدره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  11466ك لٌده برلم    اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان ، تاجر فرد ،  سب -  73

بملن/ اسامه عبدالغنى عطٌه  -مركز اجا-الـتأشٌر:   ، تم افتتاحرئٌسى اخر عن نشاط تصنٌع و تجمٌع ادوات صحٌه بناحٌه سمنود 

 11466تابع  و لٌد برلم 1112خمسون الف جنٌه مصرى ال غٌر مودع برلم  51111رمضان براس مال لدره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  11466اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423ٌخ وفً تار 11466اسامه عبدالغنى عطٌه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى عن نشاط/ استٌراد و تصدٌر ادوات صحٌه بناحٌه منٌه سمنود بملن/ نرمٌن وولٌد مصطفى عبدالخالك 

 11466و لٌد برلم 1634اودع برلم 511111المكرومى براس مال  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22199ده برلم    محمود دمحم دمحم ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  76

 الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ دمحم دمحم دمحم ابوخضره

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  22212السٌد المتولى السٌد المتولى دبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 زه عثمان حمزه الحناوىوصف الـتأشٌر:   ، جراح ملن/ حم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22211صالح دمحم مصطفى المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوه ملن/ على العوضى على شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424ً تارٌخ وف 22214محفوظ الحسانٌن احمد بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 بملن/دمحم محفوظ احمد السنٌطى -الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22213احمد ابراهٌم ٌوسف الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 بملن/احمد ابراهٌم ٌوسف الجندى -الـتأشٌر:   ، السالمٌه 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191424وفً تارٌخ  13121احمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/احمد حسنٌن منتصر على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  16524دمحم عبدالعزٌز موسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ابراهٌم دمحم دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  22215عبدالحى عبدالباسط عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى  -  83

 وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/ ورثه المرحوم عبدالحى عبدالباسط عبدالحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22218صالح عبده النجدى عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، شارع الثوره بملن/ منى السٌد دمحم فرحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22219محمود على السٌد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، سماحه بملن/ ابوالعال حسن السعٌد ابوالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  18715وق حسن جراوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن فار -  86

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر عن نشاط مزرعه تربٌه ماشٌه البان حالبه بناحٌه مٌت العامل مركز اجا بملن/فاروق حسن 

لٌد برلم  1155لتجارٌه مزرعه الغدٌرالنتاج االلبان مودع برلم خمسه وخمسون الف جنٌه والسمه ا 55111جراوش براس مال 

  18715تابع



 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 ,  21191428وفً تارٌخ  22216حسن عبدالباسط سٌد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/شرٌفه خٌرى احمد جوده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  18715وش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن فاروق حسن جرا -  88

فى  1274الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر  بناحٌه مٌت العامل بملن/ فاروق حسن جراوش عن نشاط جزاره  مودع برلم

 18715ولٌد برلم تابع  2114/11/23

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  18715سبك لٌده برلم      حسن فاروق حسن جراوش ، تاجر فرد ، -  89

 الـتأشٌر:   ، مٌت العامل بملن/حسن فاروق حسن جراوش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  18715حسن فاروق حسن جراوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

فى  1273مٌت العامل بملن/ فاروق حسن جراوش عن نشاط بٌع اعالف مودع برلمالـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 18715ولٌد برلم 2114/11/23

تم تعدٌل  21191431وفً تارٌخ  22212وسام اٌمن عبدالرحمن صادق عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 بٌله صالح دمحم حسن خاطرالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سنجٌد الطرٌك العمومى بملن/ ن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  22213اٌمان حمدٌن ابراهٌم الجوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتأشٌر:   ، سنجٌد بملن/ شادٌه هارون االشمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431تارٌخ وفً  22211مى السٌد السٌد السٌد البٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، نوسا البحر بملن/ مروه السٌد السٌد البٌه

وفً تارٌخ  22211مؤسسه المتولى لبٌع المبٌدات واالسمده والمخصبات والتماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 بملن/ الحسٌنى اسماعٌل دمحم خلف-لحسٌنتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ابو ا 21191431

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  21189صالح فوزى محمود شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 دوات التجمٌلالتأشٌر:  تم تعدٌل العنوان الى/ تجاره المنظفات و ا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 21191412وفً تارٌخ  21729اٌمن سعد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 مسمى النشاط الى/ تجاره االعالف و الحبوب و البمولٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413خ وفً تارٌ 21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/صناعه الترٌكو والعماده وشغل الستائر مصنع ترٌكو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ٌكو والعماده وشغل الستائر مصنع ترٌكوالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/صناعه التر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418وفً تارٌخ  15754اسماعٌل مصطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/لصر النشاط على بٌع اكسسوار محمول ومكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  13961،  سبك لٌده برلم   نها ابراهٌم ابراهٌم عبدون ، تاجر فرد  -  6

 تعدٌل النشاط الى/ ممله حبوب



 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 21191421وفً تارٌخ  21231تم تعدٌل االسم التجارى الى/امانى عبدهللا عبٌد همام اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 ٌل النشاط الى/مكتب تورٌداتتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191421وفً تارٌخ  21231امانى عبدهللا عبٌد همام اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/مكتب تورٌدات

وفً تارٌخ  21231ك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى الى / مؤسسه امانى لتورٌدات المالبس ، تاجر فرد ،  سب -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/مكتب تورٌدات21191421

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191421وفً تارٌخ  11351اٌمن دمحم عرفات الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط الى /تجاره البماله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191422وفً تارٌخ  16617مصطفى دمحم على الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

التأشٌر:  تعدٌل نشاط االستٌراد والتصدٌر الى مكتب مماوالت عامه وتورٌدات لٌصبح النشاط /مكتب مماوالت عامه وتورٌدات 

 ودعاٌه واعالن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424وفً تارٌخ  13121ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسنٌن منتصر عل -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره منظفات ومستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424وفً تارٌخ  19121هدى على عبده السٌد تحفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 نشاط/ تجارة ادوات كهربائٌهالتأشٌر:  اضافة 

وفً تارٌخ  21231تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسه موسى لزخرفه الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط الى /زخرفه زجاج و كرٌستال21191424

وفً  21231موسى لزخرفه الزجاج و الكرٌستال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى الى / مؤسسه -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط الى /زخرفه زجاج و كرٌستال21191424تارٌخ 

ل النشاط , وصف تم تعد21191424ٌوفً تارٌخ  21231محمود دمحم المغورى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط الى /زخرفه زجاج و كرٌستال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22158ماجده ابراهٌم ابراهٌم الجعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22167محمود غانم عبدالبالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  22191صالح حافظ عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22198وفاء احمد محمود امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص



 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 نوع 21191418وفً تارٌخ  22161عبدالغنى السٌد المسٌرى لزخرفه الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  22177شٌرٌن شرٌف دمحم رشاد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  22218صالح عبده النجدى عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191411وفً تارٌخ  22174دمحم دمحم السٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  22188اٌناس السٌد دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  11466ٌه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه عبدالغنى عط -  11

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  22211مؤسسه المتولى لبٌع المبٌدات واالسمده والمخصبات والتماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191431

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22159محمود صالح الكٌالنى دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  22166فاطمه السٌد دمحم بربر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  15718دمحم احمد دمحم ابوحلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22216حسن عبدالباسط سٌد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191431وفً تارٌخ  22212اٌمن عبدالرحمن صادق عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وسام  -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  22162هارون لتجاره السٌارات لحساب الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  22163هٌام رمضان عبدالهادى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22176عبدالمنعم ابراهٌم على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  22219محمود على السٌد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  18715حسن فاروق حسن جراوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  22155السٌد احمد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صفوت  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22168عبدالعظٌم دمحم عبدالفتاح زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22171 مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف دمحم -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22184ثناء رٌاض حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  22211ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح دمحم مصطفى المنشاو -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22175احمد دمحم طه المتولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22182جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوالخٌر لطالء الزجاج ، تا -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  22213احمد ابراهٌم ٌوسف الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22152د ،  سبك لٌده برلم   منصور عمر محى فتحى ابوالخٌر ، تاجر فر -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22169اجالل مصطفى مصطفى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22185سبك لٌده برلم   دمحم ابوالٌزٌد مصطفى شمس الدٌن ، تاجر فرد ،   -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191423وفً تارٌخ  22211احمد دمحم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22183م   ابراهٌم شاهٌن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22196مصطفى رضا مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414 وفً تارٌخ 22179صٌدلٌه محمود سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  18276سامٌه زكرٌا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  22193بربرى سالمه حجازى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  22151مؤسسه دمحم حجازى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22173امٌنه السٌد احمد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191415وفً تارٌخ  22181جمال عبدالناصر عبدالجواد عبدالجواد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22215فتحى عبدالحى عبدالباسط عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  22211مى السٌد السٌد السٌد البٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431ً تارٌخ وف 22213اٌمان حمدٌن ابراهٌم الجوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22156رضا ابراهٌم احمد الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  22165ٌوسف عوض فؤاد الفلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  22189دمحم الشحات العزب بهى ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191423خ وفً تارٌ 22197عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22157عبدهللا لطفى البٌومى شحٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  22164هاله طلعت دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22181فاٌزه العوضى محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  22214الحسانٌن احمد بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محفوظ -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  22153دمحم دمحم عبده جوده السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  22172د ابوالفتوح السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عٌ -  54

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22186دمحم عزت نجٌب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  22199 ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم دمحم -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22192هدى فاٌد ابوالهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  22194بدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا عبدالعلٌم دمحم ع -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22195دمحم محمود دمحم ابوشلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22154ابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم ابراهٌم الشه -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22171دمحم احمد عبدالعظٌم احمد الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22187الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم فتحى البهنسى عبد -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  22212السٌد المتولى السٌد المتولى دبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

  ــــــــــــــــــــــ   

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه سمه تجارٌه/ المصطفى العمال  22142تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412،  فى تارٌخ :   -  1

 الجبس  

الى: عباد الرحمن لتجاره االعالف و الحبوب  21729تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412رٌخ : ،  فى تا  -  2

 و البمولٌات  

الى: اضافه سمه تجارٌه/ مؤسسه الوطن  22155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت العامه  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسه موسى  21231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418فى تارٌخ : ،    -  4

 لزخرفه الزجاج  



 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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/امانى عبدهللا  21231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  5

 اٌوب  عبٌد همام 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه /مؤسسه برٌد  21231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه/ العلٌا   18391تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: اضافه سمه تجارٌه /ماكس للتجاره   13121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  8

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / مؤسسه  21231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  9

 ستال  موسى لزخرفه الزجاج و الكرٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 شركات   تعدٌالت السجل التجارى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21191414، وفى تارٌخ    21988شركة هانى على على الدومانى وشرٌكه محسن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 الشركه واالنتهاء من تصفٌتها نهائٌا تم محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد لفض



 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

   21191416، وفى تارٌخ    5511ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها نهائٌا 6119تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

   21191416، وفى تارٌخ    5511جدى اسحك لخراطه المعادن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ٌوسف زكى وشرٌكه م   - 3

 لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها نهائٌا 6119تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191411وفً تارٌخ   ، 14287شركه الجوهرى لتموٌل وخدمه السٌارات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 21191416وفً تارٌخ  5511، سبك لٌدها برلم    ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191414شركة هانى على على الدومانى وشرٌكه محسن  شركة تضامن  عرفى غٌر مسجل شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 21988برلم   

ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  شركة تضامن  مصدق على تولٌعه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 5511برلم       21191416

ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  شركة تضامن  مصدق على تولٌعه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 5511برلم       21191416

برلم       21191421رجال عوض هللا وشركائها  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : سامٌه عز ال -  4
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 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 17445برلم       21191411، تارٌخ :  823  2121/5/16وسى البرعى  سارى حتى موسى على م -  1

 11126برلم       21191411، تارٌخ :  822  2123/4/29عصام لزامل لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى -  2

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  824  2116/1/15-صالح ابوالفتوح البرعى  ج -  3



 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

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  825  2111/11/15-والفتوح البرعى  جصالح اب -  4

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  826  2116/11/15-صالح ابوالفتوح البرعى  ج -  5

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  827  2115/11/11-صالح ابوالفتوح البرعى  ج -  6

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  828  2111/11/11-جصالح ابوالفتوح البرعى   -  7

 4252برلم       21191411، تارٌخ :  829  2115/11/11-صالح ابوالفتوح البرعى  ج -  8

 13483برلم       21191412، تارٌخ :  838  2122/13/19الشحات السٌد السٌد البحٌرى  سارى حتى  -  9

 17674برلم       21191413، تارٌخ :  841  2116/12/28-ج  سونٌا السٌد ابوالمجد عبده -  11

 16356برلم       21191413، تارٌخ :  844  2123/9/9دمحم مصطفى السٌد دمحم السعداوى  سارى حتى -  11

 18242برلم       21191413، تارٌخ :  849  2123/7/13امٌنه بسٌونى دمحم على عٌش  سارى حتى -  12

 11955برلم       21191413، تارٌخ :  842  2119/17/11-عٌد عبدالمعطى ابوربع  جسامٌه الس -  13

 11955برلم       21191413، تارٌخ :  843  2114/17/11-سامٌه السعٌد عبدالمعطى ابوربع  ج -  14

 681برلم       21191414، تارٌخ :  858  2123/1/11جابر ابراهٌم منصور زعبل  سارى حتى  -  15

 11511برلم       21191414، تارٌخ :  853  2113/11/17-نجالء عبدالحمٌد سالم موسى  ج -  16

 11511برلم       21191414، تارٌخ :  854  2118/11/16-نجالء عبدالحمٌد سالم موسى  ج -  17

 11511برلم       21191414، تارٌخ :  855  2113/11/15-نجالء عبدالحمٌد سالم موسى  ج -  18

 11511برلم       21191414، تارٌخ :  856  2118/11/14-نجالء عبدالحمٌد سالم موسى  ج -  19

 16216برلم       21191414، تارٌخ :  861  2113/3/31-ٌوسف عبدالهادى على عبدالهادى  ج -  21

 16216برلم       21191414، تارٌخ :  861  2123/3/31ٌوسف عبدالهادى على عبدالهادى  سارى حتى -  21

 11749برلم       21191417، تارٌخ :  874  2124/3/13مصطفى دمحم دمحم محمود  سارى حتى -  22

برلم       21191417، تارٌخ :  874  2124/3/13تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى دمحم دمحم احمد محمود  سارى حتى -  23

11749 

 11219برلم       21191417، تارٌخ :  876  2113/6/4-دمحم محمود السٌد العٌسوى  ج -  24

 11219برلم       21191417، تارٌخ :  877  2118/6/4-دمحم محمود السٌد العٌسوى  ج -  25

 11219برلم       21191417، تارٌخ :  878  2113/6/4-دمحم محمود السٌد العٌسوى  ج -  26

 11219برلم       21191417، تارٌخ :  879  2123/6/3دمحم محمود السٌد العٌسوى  سارى حتى -  27

 4571برلم       21191417، تارٌخ :  871  2116/5/19-سعد دمحم السعٌد على سالم  ج -  28

 4571برلم       21191417، تارٌخ :  871  2111/5/19-سعد دمحم السعٌد على سالم  ج -  29

 4571برلم       21191417، تارٌخ :  872  2121/15/18سعد دمحم السعٌد على سالم  سارى حتى  -  31



 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

 4571برلم       21191417، تارٌخ :  871  2116/5/19-سعد دمحم على سالم  ج -  31

 4571برلم       21191417، تارٌخ :  871  2111/5/19-سعد دمحم على سالم  ج -  32

 4571برلم       21191417 ، تارٌخ : 872  2121/15/18سعد دمحم على سالم  سارى حتى  -  33

 4272برلم       21191417، تارٌخ :  866  2116/11/24-مجدى العزب على طبل  ج -  34

 4272برلم       21191417، تارٌخ :  867  2111/11/24-مجدى العزب على طبل  ج -  35

 4272برلم       21191417، تارٌخ :  868  2111/11/23-مجدى العزب على طبل  ج -  36

 14394برلم       21191418، تارٌخ :  885  2124/2/13محمود دمحم رجب دمحم لزامل  سارى حتى -  37

 2639برلم       21191418، تارٌخ :  886  2119/9/31-رضا المتولى الخولى  ج -  38

 11456برلم       21191418، تارٌخ :  881  2113/9/27-سالمه حجازى رمضان سند  ج -  39

 11456برلم       21191418، تارٌخ :  882  2118/9/27-سالمه حجازى رمضان سند  ج -  41

 11456برلم       21191418، تارٌخ :  883  2113/9/27-سالمه حجازى رمضان سند  ج -  41

 11456برلم       21191418، تارٌخ :  884  2123/9/26سالمه حجازى رمضان سند  سارى حتى  -  42

 13887برلم       21191418، تارٌخ :  888  2113/11/31-ه دمحم الحنفى عبدالسالم  جصبحٌ -  43

 13887برلم       21191418، تارٌخ :  889  2118/11/31-صبحٌه دمحم الحنفى عبدالسالم  ج -  44

 11415برلم       21191418، تارٌخ :  891  2123/9/11فرحانه احمد ابراهٌم على  سارى حتى  -  45

 18486برلم       21191418، تارٌخ :  892  2124/4/6ابو العنٌن دمحم ابراهٌم ابو العنٌن  سارى حتى  -  46

 17423برلم       21191419، تارٌخ :  894  2116/5/4-عادل عبدالحمٌد العوضى فتح هللا  ج -  47

 18391برلم       21191419، تارٌخ :  918  2124/11/18نبهان السٌد مصطفى ٌوسف  سارى حتى  -  48

 16627برلم       21191419، تارٌخ :  899  2119/6/23فاطمه دمحم سعٌد سلٌمان  سارى حتى  -  49

 13632برلم       21191419، تارٌخ :  895  2117/17/2-الشربٌنى عبدالمولى السٌد المشالن  ج -  51

 13632برلم       21191419، تارٌخ :  896  2112/17/2-الشربٌنى عبدالمولى السٌد المشالن  ج -  51

 13632برلم       21191419، تارٌخ :  897  2117/17/11-الشربٌنى عبدالمولى السٌد المشالن  ج -  52

 11611برلم       21191419، تارٌخ :  911  2113/12/16-كوكب ابراهٌم ابوالوفا صمر  ج -  53

 11611برلم       21191419، تارٌخ :  912  2118/12/16-كوكب ابراهٌم ابوالوفا صمر  ج -  54

 11611برلم       21191419، تارٌخ :  913  2113/12/16-كوكب ابراهٌم ابوالوفا صمر  ج -  55

 11611برلم       21191419، تارٌخ :  914  2118/12/15-كوكب ابراهٌم ابوالوفا صمر  ج -  56

 18215برلم       21191411، تارٌخ :  922  2123/6/3منى صالح دمحم خلٌل  سارى حتى  -  57



 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

 17651برلم       21191411، تارٌخ :  914  2121/12/11دمحم اسماعٌل دمحم دمحم  سارى حتى  -  58

 16413برلم       21191411، تارٌخ :  935  2123/11/17مصطفى عبد الحى عبد الغنى  سارى حتى  -  59

 13961برلم       21191411، تارٌخ :  933  2123/13/31عبدون  سارى حتى  نها ابراهٌم ابراهٌم -  61

 15183برلم       21191411، تارٌخ :  931  2111/11/11-حسام محمود غرٌب غرٌب  ج -  61

 15183برلم       21191411، تارٌخ :  931  2121/11/11حسام محمود غرٌب غرٌب  سارى حتى -  62

 11719برلم       21191411، تارٌخ :  937  2119/12/15-نصر بدوى  ج عبدالمؤمن نجٌب -  63

 11719برلم       21191411، تارٌخ :  938  2114/12/15-عبدالمؤمن نجٌب نصر بدوى  ج -  64

 11719برلم       21191411، تارٌخ :  939  2119/12/14-عبدالمؤمن نجٌب نصر بدوى  ج -  65

 18234برلم       21191411، تارٌخ :  936  2123/6/24ٌد  سارى حتىدمحم هشام على ابوز -  66

 7816برلم       21191414، تارٌخ :  941  2114/9/14-عطٌه العدوى شعبان فرحات  ج -  67

 8577برلم       21191414، تارٌخ :  946  2111/5/27-جوده جوده على محمود  ج -  68

 8577برلم       21191414، تارٌخ :  947  2115/15/2-جوده جوده على محمود  ج -  69

 8577برلم       21191414، تارٌخ :  948  2111/15/27-جوده جوده على محمود  ج -  71

 8577برلم       21191414، تارٌخ :  949  2121/15/26جوده جوده على محمود  سارى حتى -  71

 17211برلم       21191415، تارٌخ :  955  2121/19/26ناصر العزب حسن المرسى  سارى حتى  -  72

 15751برلم       21191415، تارٌخ :  951  2117/1/8دٌنا عادل ابراهٌم نصر رزق  سارى حتى -  73

 15751برلم       21191415، تارٌخ :  952  2122/1/8دٌنا عادل ابراهٌم نصر رزق  سارى حتى  -  74

 18424برلم       21191415، تارٌخ :  956  2124/2/4دمحم السٌد عبدالهادى السٌد عبدالهادى  سارى حتى -  75

 5275برلم       21191416، تارٌخ :  966  2112/4/17-ناهد عبدالعظٌم عبدالمنعم السٌد الهنداوى  ج -  76

 5275برلم       21191416، تارٌخ :  967  2117/2/17-ناهد عبدالعظٌم عبدالمنعم السٌد الهنداوى  ج -  77

 5275برلم       21191416، تارٌخ :  968  2122/2/16ناهد عبدالعظٌم عبدالمنعم السٌد الهنداوى  سارى حتى -  78

 18191برلم       21191417، تارٌخ :  973  2118/5/15-جٌهان عزت دمحم عبد الصمد  ج -  79

 11284برلم       21191417، تارٌخ :  969  2112/13/5-وى  جمرفت هنداوى احمد هندا -  81

 11284برلم       21191417، تارٌخ :  971  2117/3/5-مرفت هنداوى احمد هنداوى  ج -  81

 13168برلم       21191418، تارٌخ :  975  2121/6/12سمٌر حلمى احمد عسكر  سارى حتى -  82

 7689برلم       21191418، تارٌخ :  976  2114/7/21-حسن السعٌد السٌد مجاهد  ج -  83

 14674برلم       21191418، تارٌخ :  977  2119/9/17-اٌهاب ابو المجد احمد ابو المجد  ج -  84



 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

 15689برلم       21191421، تارٌخ :  986  2121/11/21فوزى االمام دمحم االجاوى  سارى حتى -  85

 16533برلم       21191421، تارٌخ :  991  2124/3/28م  سارى حتىدمحم صالح احمد ابراهٌ -  86

 18511برلم       21191421، تارٌخ :  988  2124/4/27دمحم طه عبدالهادى سٌد احمد  سارى حتى  -  87

 17352برلم       21191422، تارٌخ :  1111  2116/12/23-عبد العزٌز عماره فضل عماره  ج -  88

 18276برلم       21191422، تارٌخ :  997  2123/9/9رٌا دمحم عبد هللا  سارى حتىسامٌه زك -  89

 1419برلم       21191423، تارٌخ :  1113  2113/11/26-اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ج -  91

 1419برلم       21191423، تارٌخ :  1114  2118/11/26-اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ج -  91

 1419برلم       21191423، تارٌخ :  1115  2113/11/26اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ج -  92

 1419برلم       21191423، تارٌخ :  1116  2118/11/26-اشرف عبدالفتاح محمود الطنطاوى  ج -  93

 5488برلم       21191423، تارٌخ :  1122  2117/15/13-حمدٌه عبدالعظٌم السٌد  ج -  94

 5488برلم       21191423، تارٌخ :  1123  2112/15/13-حمدٌه عبدالعظٌم السٌد  ج -  95

 5488برلم       21191423، تارٌخ :  1124  2122/15/12حمدٌه عبدالعظٌم السٌد  سارى حتى  -  96

 7376برلم       21191423، تارٌخ :  1125  2124/3/6اٌاد احمد احمد غٌط  سارى حتى  -  97

 15618برلم       21191423، تارٌخ :  1117  2111/19/19-على سعد دمحم النادى  ج -  98

 15618برلم       21191423، تارٌخ :  1118  2116/19/19-على سعد دمحم النادى  ج -  99

 18138برلم       21191423، تارٌخ :  1126  2123/13/21دمحم على دمحم على  سارى حتى -  111

 8621برلم       21191424، تارٌخ :  1134  2115/16/11-بدٌر عبده حافظ بدران  ج -  111

 8621برلم       21191424، تارٌخ :  1135  2111/16/11-بدٌر عبده حافظ بدران  ج -  112

 8621برلم       21191424، تارٌخ :  1136  2121/16/11بدٌر عبده حافظ بدران  سارى حتى -  113

 13914برلم       21191424، تارٌخ :  1137  2123/12/15صالح احمد دمحم على مصطفى  سارى حتى  -  114

 13121برلم       21191424، تارٌخ :  1127  2116/13/13-احمد حسنٌن منتصر على  ج -  115

 13121برلم       21191424، تارٌخ :  1128  2111/13/13-احمد حسنٌن منتصر على  ج -  116

 13121برلم       21191424، تارٌخ :  1129  2121/13/12احمد حسنٌن منتصر على  سارى حتى -  117

 12116برلم       21191424، تارٌخ :  1142  2114/8/3-حسن الشحات السٌد الخنانى  ج -  118

 12116 برلم      21191424، تارٌخ :  1143  2119/8/3-حسن الشحات السٌد الخنانى  ج -  119

 12116برلم       21191424، تارٌخ :  1144  2119/8/2حسن الشحات السٌد الخنانى  سارى حتى -  111

 16524برلم       21191428، تارٌخ :  1148  2124/13/23دمحم عبدالعزٌز موسى سالم  سارى حتى  -  111



 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

 15374برلم       21191428خ : ، تارٌ 1146  2116/13/15رضاالبٌومً دمحم البٌومً  سارى حتى  -  112

 15374برلم       21191428، تارٌخ :  1147  2121/13/15رضاالبٌومً دمحم البٌومً  ساري حتى  -  113

 18128برلم       21191431، تارٌخ :  1161  2123/3/16الشحات الدسولى دمحم البٌلى  سارى حتى -  114

 ــــــــــــــــــــــ    

 كات  تجدٌدات شر   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15122برلم       21191414، تارٌخ :  851  2111/8/3-شركه المذافً عبد النور علً السباعً وشرٌكه  ج -  1

 15122برلم       21191414، تارٌخ :  852  2121/8/29شركه المذافً عبد النور علً السباعً وشرٌكه  سارى حتى -  2

 14287برلم       21191411، تارٌخ :  925  2123/11/7لتموٌل وخدمه السٌارات  سارى حتى  شركه الجوهرى -  3

 5511برلم       21191416، تارٌخ :  957  2112/15/17-ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  ج -  4

 5511برلم       21191416 ، تارٌخ : 957  2112/15/17-ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  ج -  5

 5511برلم       21191416، تارٌخ :  958  2117/15/17-ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  ج -  6

 5511برلم       21191416، تارٌخ :  958  2117/15/17-ٌوسف زكى وشرٌكه مجدى اسحك لخراطه المعادن  ج -  7

 18192برلم       21191422، تارٌخ :  1118  2123/5/15لصحٌه  سارى حتىشركه الراعى ومحجوب لالدوات ا -  8

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 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

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 


