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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن  22440برلم  25105121، لٌد فى  5555.555دمحم نجاح دمحم مصطفى البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن/ على عبدهللا عبدالرازق الصفطى-صٌدلٌه ، بجهة : البهوفرٌن

عن مماوالت  22461برلم  25105126، لٌد فى  155555.555حامد السعٌد عبدالحمٌد وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن/ دمحم عبدالهادى ذكى بهنساوى-عامه ، بجهة : مٌت اشنا

عن ورشه  22464 برلم 25105122، لٌد فى  51555.555دمحم الحسٌنى احمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 زخرفه زجاج و كرٌستال ، بجهة : الدٌرس بملن/ الحسٌنى احمد عبدالسالم

عن تجاره لطع غٌار  22426برلم  25105155، لٌد فى  255555.555السٌد دمحم دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 نصرسٌارات و اكسسوارات سٌارات ، بجهة : مٌت مسعود بملن/ اٌمن دمحم دمحم 

عن تجاره  22444برلم  25105125، لٌد فى  15555.555مصطفى محمود ابراهٌم مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بماله ، بجهة : شبراوٌش بملن/ احمد ابراهٌم السٌد مسلم

عن تجاره  22453برلم  25105122، لٌد فى  25555.555ابراهٌم ٌحى ابراهٌم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 اكسسوار المحمول ، بجهة : شبراوٌش بملن/ ابراهٌم عرفه الشافعى

عن تجاره خضار  22435برلم  25105152، لٌد فى  55555.555الغرٌب على دمحم الفخرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ود دروٌش عبدالممصودبملن/ عبدالممص-شارع عبدالمحسن متفرع من شارع جنابٌه نوسا-وفاكهه ، بجهة : البٌلوق

عن تجاره حبوب  22465برلم  25105121، لٌد فى  21555.555هبه احمد عبدالجواد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ، بجهة : صهرجت الصغرى بملن/ عبدالداٌم دمحم عبدالداٌم عبدالعال

عن تجاره  22451برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالفتاح الشربٌنى المشالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 دٌكورات جبس امبورد ، بجهة : مٌت العامل بملن/ احمد عاطف دمحم عبدالفتاح

عن بٌع عصائر  13545برلم  25105122، لٌد فى  12555.555خالد فاروق فرحات هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن/ فاروق فرحات هالل 43لم ومرطبات ، بجهة : شارع الجالء عمار ر

عن بٌع عصائر  13545برلم  25105122، لٌد فى  12555.555خالد فاروق فرحات هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ومرطبات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع الجالء بملن/ فاروق فرحات هالل عن نشاط/تجاره اجهزه محمول واكسسواراتها 

 13545ولٌد برلم  2551/53/24فى  305اودع برلم

عن مكتب  22424برلم  25105151، لٌد فى  15555.555سلٌمان للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/السٌد سلٌمان السٌد سلٌمان-مماوالت عامه ، بجهة : برج النور الحمص

عن تجاره مالبس  22431برلم  25105156، لٌد فى  21555.555له ،  مدٌحه السٌد دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  13

 بملن/عاطف لطفى دمحم عجوه-جاهزه ، بجهة : كفر دٌرب بمطارس

عن ورشه  22441برلم  25105121، لٌد فى  15555.555ابراهٌم عطٌه ٌوسف ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 وسف عطٌه ٌوسف ٌوسفبملن/ ٌ-لحام كهرباء ، بجهة : البهوفرٌن

عن  22435برلم  25105156، لٌد فى  5555.555صبرى دمحم نجٌب عبدالرافع حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن/ بسٌطه انور دمحم العباسى-مطعم مشوٌات ، بجهة : صهرجت الصغرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  22446برلم  25105121لٌد فى  ، 45555.555اٌات عبداللطٌف احمد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن/عبداللطٌف احمد حسن الشٌخ-ادوات تجمٌل ، بجهة : السالمٌه

عن  22455برلم  25105122، لٌد فى  155555.555احمد المرسى نبٌه المرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ٌزبملن/ نشوى حامد عبدالعز-تصنٌع ترٌكو ، بجهة : منشاه منصور

عن بماله ، بجهة :  22452برلم  25105125، لٌد فى  5555.555فاطمه ابراهٌم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اخطاب ملن/ هاله جمال دمحم دمحم عابد

امه ، عن مماوالت ع 22433برلم  25105156، لٌد فى  155555.555دمحم جابر دمحم جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 بجهة : منٌه سمنود بملن/ مؤنسه السٌد محمود

عن  22434برلم  25105152، لٌد فى  15555.555اشرف مصطفى العالوى مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن/ صفاء دمحم العالوى-مماوالت عامه ، بجهة : منٌه سمنود 

عن  22434برلم  25105152، لٌد فى  15555.555له ،  اشرف مصطفى العالوى مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ما -  21

بملن/ صفاء دمحم العالوى عن نشاط/ مكتب مماوالت عامه ولٌد -مماوالت عامه ، بجهة : كان له محل بناحٌه منٌه سمنود

 3212وتم شطب المٌد بامر محو 12//2550/12فى 1412واودع برلم  16151برلم

عن عصارة  22442برلم  25105121، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا عادل عبدالحمٌد عمران  ،  -  22

 لصب ، بجهة : منٌة سمنود ملن/ احمد دمحم احمد البدٌوى

عن  22454برلم  25105125، لٌد فى  15555.555اسماعٌل السٌد دمحم دمحم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مسعود بملن/ السٌد دمحم دمحم احمد محمود تصنٌع ترٌكو ، بجهة : مٌت

عن تجاره عطاره ،  22422برلم  25105155، لٌد فى  1555.555احمد دمحم حسٌن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/دمحم الغرٌب عبده زٌن-بجهة : برج النور الحمص

عن مخبز بلدى  22430برلم  25105151، لٌد فى  12555.555دمحم السٌد احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 آلى كامل ، بجهة : مٌت ابوالحسٌن بملن/ جمعه عابدٌن ابراهٌم كامل

عن مصنع  22445برلم  25105121، لٌد فى  55555.555دمحم صالح احمد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن/ نعٌمه دمحم السعٌد العوضى-بمطارس-بالستٌن ، بجهة : طرٌك شنٌسه

عن مصنع  22445برلم  25105121، لٌد فى  55555.555دمحم صالح احمد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

عن نشاط/ مصنع بالستٌن بناحٌه  2512/51/35فى 656واودع برلم  31104بالستٌن ، بجهة : كان له محل رئٌسى لٌد برلم 

 2511/50/16فى  3250/ نعٌم دمحم السعٌد العوضى وتم محوه برلم بملن-بمطارس

عن تجاره مالبس  22451برلم  25105122، لٌد فى  51555.555ربٌعه عفات طاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/ حفٌظه عبدالباسط الساعى-جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : نوسا الغٌط

عن تجارة  22442برلم  25105115، لٌد فى  21555.555احمد محمود احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : بمطارس ملن/ اشرف محمود احمد البهوتى

عن  22425لم بر 25105120، لٌد فى  25555.555اٌه ابوسالم الدسولى ابوسالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مصنع ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/ ابوالسعود سامى دمحم احمد حجازى

عن  22425برلم  25105154، لٌد فى  25555.555عمرو ابوغانم عبد الرحمن ابوغانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 توزٌع منظفات ، بجهة : نوسا البحر بملن/ السعٌد السعٌد السٌد البٌه

عن تجاره  22432برلم  25105152، لٌد فى  15555.555ام ٌوسف دمحم دمحم ابوحلبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 دواجن ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ السعٌد الطنطاوى الصفتى و دمحم السعٌد الطنطاوى الصفتى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  22421برلم  25105155لٌد فى ،  51555.555احمد صالح شولى دمحم حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 منشاه منصور بملن/ رضا كمال احمد العادلى -ترٌكو ، بجهة : عزبه الشوكى 

عن مصنع  22431برلم  25105151، لٌد فى  12555.555دمحم خالد احمد عبدهللا شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لد احمد عبدهللا ابراهٌم شعبانبملن / خا -غزل ونسٌج دائرى ، بجهة : شبراوٌش 

عن تجاره  22450برلم  25105126، لٌد فى  2555.555عاطف احمد محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن/ ماجده دمحم فهمى عبدالعال-دواجن حٌه ، بجهة : شارع الوحده العربٌه 

عن صناعه  22421برلم  25105120، لٌد فى  55555.555طه خٌرى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بملن/فاطمه دمحم العوضى-الترٌكو والعماده وشغل الستائر ، بجهة : طنامل الشرلى

عن  22436برلم  25105152، لٌد فى  155555.555عبدالاله احمد احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 شارع فرحات بملن/ احمد احمد دمحم سلٌمان -البٌلوق  تنسٌك حدائك و مالعب ، بجهة :

عن  22455برلم  25105125، لٌد فى  555555.555طارق احمد ابراهٌم المراكبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مزرعة تربٌة ماشٌه حالبى ، بجهة : شنفاس ملن/ دمحم احمد ابراهٌم المراكبً

عن  22455برلم  25105125، لٌد فى  555555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   طارق احمد ابراهٌم المراكبً  -  30

مزرعة تربٌة ماشٌه حالبى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة السنبالوٌن طرٌك المعاهده ملن/ سعاد ابراهٌم بدوى عن نشاط تجارة 

 مكتب السنبالوٌن 55ولٌد ٌرلم  1004/54/51كاوتش وتجارة سٌارات افتتح فى 

عن  22462برلم  25105121، لٌد فى  1555.555فوزى السٌد عبدالعزٌز عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن/ عاطف محمود عٌد شمس الدٌن-شارع بنن ناصر االجتماعى-ورشه اصالح اجهزه كهربائٌه ، بجهة : برج النور الحمص

عن بٌع  22461برلم  25105121، لٌد فى  25555.555س ماله ،  دمحم المرسى الرفاعى المرسى  ، تاجر فرد ، رأ -  41

 بملن/المرسى الرفاعى المرسى التلٌس-نظارات شمسٌه ، بجهة : منٌه سمنود

عن مخزن لتجاره  22445برلم  25105115، لٌد فى  55555.555دمحم شعبان شعبان نواره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ن/عمرو شعبان شعبان عطٌهبمل-الزجاج ، بجهة : جراح

عن  22432برلم  25105156، لٌد فى  155555.555دمحم مصطفى عبدالمجٌد سالمه شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بملن/حازم مصطفى عبدالمجٌد-مكتب مماوالت عامه واعمال مساحٌه ، بجهة : شبراوٌش

عن ورشه  12023برلم  25105110، لٌد فى  15555.555ماله ،   رامى محمود محمود ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس -  44

 بملن/ عبدالعزٌز عبدالسمٌع المصرى-زخرفه زجاج ، بجهة : جراح

عن ورشه  12023برلم  25105110، لٌد فى  15555.555رامى محمود محمود ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

بملن/ محمود محمود دمحم -شاط/ تورٌدات عامه وتجاره ادوات منزلٌه بالعنوان جراح زخرفه زجاج ، بجهة : له محل رئٌسى عن ن

 2512/15/35فى 1212واودع برلم 12023خمسون الف جنٌها ولٌد برلم  55555ابوالدهب وراس المال 

 22456برلم  25105125، لٌد فى  15555.555محمود عبدالرؤف عبدالرؤف فرج العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 عن صناعة ترٌكو ، بجهة : مٌت معاند ملن/ دعاء عبدالحمٌد عبداللطٌف ابراهٌم

عن سوبر  22460برلم  25105121، لٌد فى  15555.555مسعد عبدالعظٌم دمحم الردٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/لمٌاء رضا سٌد احمد بكر-ماركت مواد غذائٌه ، بجهة : مٌت فضاله

عن  22452برلم  25105122، لٌد فى  1555.555محمود شعبان عبدالفتاح دمحم البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 تجاره البماله ، بجهة : شنشا بملن/  شعبان عبدالفتاح دمحم البلتاجى

عن مصنع  22463برلم  25105122، لٌد فى  25555.555مرفت امٌن رمضان المٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 ادوات بالستٌكٌه ، بجهة : جراح ملن/ دمحم شولى منصور ابو السعود
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعه  22466برلم  25105121، لٌد فى  55555.555احمد السٌد ممبل الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 تسمٌن ماشٌه ، بجهة : شٌوه الشرلٌه بملن/ اٌناس صالح عطٌه

عن تعبئه  22443برلم  25105111، لٌد فى  15555.555مد عطٌه سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن اح -  51

 المواد الغذائٌه ، بجهة : برج النور الحمص بملن/ احمد احمد عطٌه سٌد احمد

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ود خمٌس و شرٌكته   شركة  ،  مماوالت عامه و تجاره و تورٌدات مواد البناء   ،رأس مالها   شركه مصطفى دمحم محم -  1

، عن مماوالت عامه و تجاره و تورٌدات مواد البناء ، بجهة : شارع الشهٌد  22465برلم  25105126،لٌدت فى  155555.555

 ٌسبملن/دمحم دمحم محمود خم-/ خمٌس محمود خمٌس بناحٌه لرٌه ابوزٌد 

،لٌدت فى  2555555.555الهاللى ترافل   شركة  ،  مكتب نمل رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه   ،رأس مالها    -  2

بملن/دمحم عثمان -، عن مكتب نمل رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : مٌت العامل 22441برلم  25105115

 السعٌد عبداللطٌف

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

طب السجل  تم تم محو/ش   25105156، وفى تارٌخ    10142مها صالح صمر بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105152، وفى تارٌخ    15146دمحم احمد دمحم ابوعٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

   25105152، وفى تارٌخ    15146،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابوعٌسى لتجارة مواد البناء و النمل و التورٌدات     - 3

 تم محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    16253دمحم شولى منصور ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 التجاره نهائٌا السجل  تم محوالمٌد العتزاله

تم    25105152، وفى تارٌخ    12513ام العطا عبدالحمٌد جاب هللا الجراحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل  تم    25105152فى تارٌخ ، و   16664بسٌطه انور دمحم الغباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105110، وفى تارٌخ    14650عالء الدٌن عبدهللا الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    12231حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حلمى عوده حلمى عبدال   - 1

 العتزاله التجاره عن هذا النشاط 2510/1/10فى 1600السجل  تم شطب المٌد بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105110، وفى تارٌخ    16442دمحم زكى دمحم الراعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 محو المٌد للوفاه

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    12653اٌمن حسنى محمود الملٌجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    12231م : حلمى عوده حلمى عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 11

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105125، وفى تارٌخ    21050دمحم صبرى دمحم االلفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105121، وفى تارٌخ    12510لى ابوحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمٌر دمحم ع   - 13

 محو المٌدالعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    11605الملٌوبى لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 د العتزاله التجاره نهائٌاالسجل  تم محو المٌ

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    12455صبرى دمحم احمد الملٌجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105121فى تارٌخ ، و   10555احمد عبد التواب حسن دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    22153بدٌر الصدٌك الصدٌك احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    25105تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حلمى فوزى لبٌب ٌوسف  ،     - 11

 تم شطب المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105122، وفى تارٌخ    0656دمحم عبدالفتاح هجرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 نهائٌامحو هذا المٌد العتزال التجاره 

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    15113احمد دمحم ابراهٌم عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105120، وفى تارٌخ    12155فتحٌه عبدالرحمن نجم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محوالمٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم    25105120، وفى تارٌخ    25245اٌمان دمحم رضا احمد عبد الحمٌد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    2105حنان دمحم عبدالعزٌز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   22323دمحم مجٌب عبدالحلٌم لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   22346م مجدى فهٌم على على السنباطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  2

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   25042على احمد على العالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155555.555رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111وفً تارٌخ ،   10412سمر شولى حامد السبخاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105110وفً تارٌخ ،   0256اٌمن عبد اللطٌف حامد حرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   21542اشرف ابو المعارف احمد المتولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   22555محمود عبدالباسط ذكى عبده شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   14412سبك لٌده برلم  رضا وفمى السٌد احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، -  1

 جنٌه   15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   14412رضا وفمى السٌد احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   15555.555دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   25313الشحات مصطفى فضل حالوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   10121جر فرد ،، سبك لٌده برلم حمدى الشربٌنى الشربٌنى حسانٌن  تا -  11

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124وفً تارٌخ ،   22361مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف

تم تعدٌل رأس   25105125وفً تارٌخ ،   21453ورشة مصطفى بان لتفصٌل الكرتون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   255555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   1421فرٌد بدران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم طلعت السٌد  -  14

 جنٌه   11555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  25105126وفً تارٌخ ،   21156دمحم اشرف جابر عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 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   25105122وفً تارٌخ ،   13545خالد فاروق فرحات هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   15512اود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دعاء صابر احمد د -  12

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105120وفً تارٌخ ،   22555دمحم فرج الشرٌعى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105120وفً تارٌخ ،   22105دمحم محمود دمحم ابوشلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25105120وفً تارٌخ ،   22105رى الى/ ابوشلبى لالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل االسم التجا -  25

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12645حامد دمحم عبدالكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/حامد دمحم عبدالكرٌم دمحم

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25105151وفً تارٌخ  22424سلٌمان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 بملن/السٌد سلٌمان السٌد سلٌمان-الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  22425عمرو ابوغانم عبد الرحمن ابوغانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 وصف الـتأشٌر:   ، نوسا البحر بملن/ السعٌد السعٌد السٌد البٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  22422احمد دمحم حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن/دمحم الغرٌب عبده زٌن-، برج النور الحمص

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25105155وفً تارٌخ  22420عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن/ اسعد دمحم السٌد االلفى-الـتأشٌر:   ، الدٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  22421احمد صالح شولى دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 منشاه منصور بملن/ رضا كمال احمد العادلى -الـتأشٌر:   ، عزبه الشوكى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105155وفً تارٌخ  22426 نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم دمحم -  2

 مٌت مسعود بملن/ اٌمن دمحم دمحم نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  22431مدٌحه السٌد دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن/عاطف لطفى دمحم عجوه-، كفر دٌرب بمطارسالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105156وفً تارٌخ  22433دمحم جابر دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 منٌه سمنود بملن/ مؤنسه السٌد محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  22435برلم    صبرى دمحم نجٌب عبدالرافع حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 بملن/ بسٌطه انور دمحم العباسى-وصف الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  22432دمحم مصطفى عبدالمجٌد سالمه شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ن/حازم مصطفى عبدالمجٌدبمل-وصف الـتأشٌر:   ، شبراوٌش

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  22436عبدالاله احمد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع فرحات بملن/ احمد احمد دمحم سلٌمان -وصف الـتأشٌر:   ، البٌلوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  22432ه برلم    ام ٌوسف دمحم دمحم ابوحلبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  13

 الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ السعٌد الطنطاوى الصفتى و دمحم السعٌد الطنطاوى الصفتى

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25105152وفً تارٌخ  11513دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم دمحم عبدالرحمن عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  12244شٌماء احمد السٌد زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ منٌر فهمى عبدالوهاب ابوالنجا

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  22434العالوى مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرف مصطفى -  16

 بملن/ صفاء دمحم العالوى-وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  22434اشرف مصطفى العالوى مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 16151بملن/ صفاء دمحم العالوى عن نشاط/ مكتب مماوالت عامه ولٌد برلم-ـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌه منٌه سمنودوصف ال

 3212وتم شطب المٌد بامر محو 12//2550/12فى 1412واودع برلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25105152وفً تارٌخ  22435الغرٌب على دمحم الفخرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن/ عبدالممصود دروٌش عبدالممصود-شارع عبدالمحسن متفرع من شارع جنابٌه نوسا-الـتأشٌر:   ، البٌلوق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  22430دمحم السٌد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 / جمعه عابدٌن ابراهٌم كاملالـتأشٌر:   ، مٌت ابوالحسٌن بملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  22431دمحم خالد احمد عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن / خالد احمد عبدهللا ابراهٌم شعبان -الـتأشٌر:   ، شبراوٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  22445برلم    دمحم شعبان شعبان نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  21

 بملن/عمرو شعبان شعبان عطٌه -الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  22215محمود اسماعٌل محمود المتولى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ى / محمود المتولى ابراهٌم الكومىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  22442احمد محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، بمطارس ملن/ اشرف محمود احمد البهوتى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  22443اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص بملن/ احمد احمد عطٌه سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  12023رامى محمود محمود ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ٌع المصرىبملن/ عبدالعزٌز عبدالسم-وصف الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  12023رامى محمود محمود ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

بملن/ محمود محمود دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى عن نشاط/ تورٌدات عامه وتجاره ادوات منزلٌه بالعنوان جراح 

 2512/15/35فى 1212واودع برلم 12023سون الف جنٌها ولٌد برلم خم 55555ابوالدهب وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  12231حلمى عوده حلمى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  12231والممٌد برلم تابع  1020الـتأشٌر:   ، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  22444مصطفى محمود ابراهٌم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش بملن/ احمد ابراهٌم السٌد مسلم

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105125وفً تارٌخ  22236غانم غانم السٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ غانم غانم السٌد رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22445دمحم صالح احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن/ نعٌمه دمحم السعٌد العوضى-بمطارس-الـتأشٌر:   ، طرٌك شنٌسه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22445 صالح احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  31

عن نشاط/ مصنع بالستٌن بناحٌه  2512/51/35فى 656واودع برلم  31104الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى لٌد برلم 

 2511/50/16فى  3250رلم بملن/ نعٌم دمحم السعٌد العوضى وتم محوه ب-بمطارس

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  22440دمحم نجاح دمحم مصطفى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن/ على عبدهللا عبدالرازق الصفطى-وصف الـتأشٌر:   ، البهوفرٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22441  ابراهٌم عطٌه ٌوسف ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  33

 بملن/ ٌوسف عطٌه ٌوسف ٌوسف-الـتأشٌر:   ، البهوفرٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22442رشا عادل عبدالحمٌد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لبدٌوىالـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ احمد دمحم احمد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22446اٌات عبداللطٌف احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن/عبداللطٌف احمد حسن الشٌخ -الـتأشٌر:   ، السالمٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  22455احمد المرسى نبٌه المرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 بملن/ نشوى حامد عبدالعزٌز-وصف الـتأشٌر:   ، منشاه منصور

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  22215محمود اسماعٌل محمود المتولى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لى الكومىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ اسماعٌل محمود المتو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  22453ابراهٌم ٌحى ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش بملن/ ابراهٌم عرفه الشافعى

العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل 25105122وفً تارٌخ  22451ربٌعه عفات طاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 بملن/ حفٌظه عبدالباسط الساعى-، نوسا الغٌط

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  22452محمود شعبان عبدالفتاح دمحم البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشا بملن/  شعبان عبدالفتاح دمحم البلتاجى

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  22361مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مؤمن -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط بملن/ مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105125وفً تارٌخ  22455طارق احمد ابراهٌم المراكبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، شنفاس ملن/ دمحم احمد ابراهٌم المراكبً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  22455طارق احمد ابراهٌم المراكبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

هٌم بدوى عن نشاط تجارة كاوتش وتجارة سٌارات الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة السنبالوٌن طرٌك المعاهده ملن/ سعاد ابرا

 مكتب السنبالوٌن 55ولٌد ٌرلم  1004/54/51افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  22454اسماعٌل السٌد دمحم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  احمد محمودوصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/ السٌد دمحم دمحم



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  21224دمحم شعبان ابو الفتوح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ احمد ودالٌا وامٌره شعبان ابو الفتوح وهدى حموده احمد السما 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  22451، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالفتاح الشربٌنى المشالن -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل بملن/ احمد عاطف دمحم عبدالفتاح

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  22456محمود عبدالرؤف عبدالرؤف فرج العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، مٌت معاند ملن/ دعاء عبدالحمٌد عبداللطٌف ابراهٌم العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  22452فاطمه ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، اخطاب ملن/ هاله جمال دمحم دمحم عابد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  22461، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد السعٌد عبدالحمٌد وهبه  -  40

 بملن/ دمحم عبدالهادى ذكى بهنساوى-الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  22450عاطف احمد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن/ ماجده دمحم فهمى عبدالعال-ارع الوحده العربٌه الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  25105126وفً تارٌخ  0113تم تعدٌل االسم التجارى الى/ الكترو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  12125والممٌد برلم 3536, وصف الـتأشٌر:   ، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105126وفً تارٌخ  0113عٌد السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  12125والممٌد برلم 3536، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  0113عٌد السٌد سٌد احمد طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  12125والممٌد برلم 3536الـتأشٌر:   ، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  22462امال فرحات عطٌه العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 على البازالـتأشٌر:   ، منشاه االخوه بملن/ رضا السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  22463مرفت امٌن رمضان المٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، جراح ملن/ دمحم شولى منصور ابو السعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  22464دمحم الحسٌنى احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، الدٌرس بملن/ الحسٌنى احمد عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  13545خالد فاروق فرحات هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

بملن/ فاروق فرحات هالل عن نشاط/ بٌع عصائر  43الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع الجالء عمار رلم 

  13545 ولٌد برلم تابع 1241ومرطبات واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  13545خالد فاروق فرحات هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/ فاروق فرحات هالل  43الـتأشٌر:   ، شارع الجالء عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  13545خالد فاروق فرحات هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع الجالء بملن/ فاروق فرحات هالل عن نشاط/تجاره اجهزه محمول واكسسواراتها اودع 

 13545ولٌد برلم  2551/53/24فى  305برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  22441ابراهٌم عطٌه ٌوسف ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ ٌوسف عطٌه ٌوسف ٌوسف و فاطمه ابراهٌم دمحم حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22465هبه احمد عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 عبدالداٌم دمحم عبدالداٌم عبدالعال الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى بملن/



 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  25105121وفً تارٌخ  15512دعاء صابر احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ هدى دمحم عبداللطٌف الطحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22460ده برلم    مسعد عبدالعظٌم دمحم الردٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  63

 بملن/لمٌاء رضا سٌد احمد بكر-الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22466احمد السٌد ممبل الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 اس صالح عطٌهالـتأشٌر:   ، شٌوه الشرلٌه بملن/ اٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  22462فوزى السٌد عبدالعزٌز عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن/ عاطف محمود عٌد شمس الدٌن-شارع بنن ناصر االجتماعى-وصف الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  22461د ،  سبك لٌده برلم    دمحم المرسى الرفاعى المرسى ، تاجر فر -  66

 بملن/المرسى الرفاعى المرسى التلٌس-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  22421طه خٌرى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن/فاطمه دمحم العوضى -الشرلىالـتأشٌر:   ، طنامل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  22425اٌه ابوسالم الدسولى ابوسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/ ابوالسعود سامى دمحم احمد حجازى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105115وفً تارٌخ  11226السعٌد السٌد احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  21002وفاء دمحم ابو الفتوح الحسٌنى نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ مزرعه تسمٌن ماشٌه والبان حك انتفاع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105124وفً تارٌخ  22361مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تصنٌع افران غاز

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105125وفً تارٌخ  25251جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد على دمحم منتصر ، تا -  4

 اضافه نشاط/ تجاره مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  13545خالد فاروق فرحات هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 زه محمول واكسسواراتهالصر النشاط على /تجاره اجه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  10516عثمان احمد عثمان شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط الى/ مستلزمات الدش والرٌسٌفر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  15512دعاء صابر احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط الى/ تجاره محمول واكسسوارات محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105120وفً تارٌخ  12411سعٌد دمحم السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم اضافه نشاط / مكتب مماوالت عامه و اٌجار معدات



 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 25105120وفً تارٌخ  22105ل االسم التجارى الى/ ابوشلبى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌ -  0

 6من المجموعه  36والفمره  10النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط /مكتب استٌراد لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105120وفً تارٌخ  22105لٌده برلم   دمحم محمود دمحم ابوشلبى ، تاجر فرد ،  سبك  -  15

 6من المجموعه  36والفمره  10اضافه نشاط /مكتب استٌراد لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  22431مدٌحه السٌد دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  22444مصطفى محمود ابراهٌم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  22455احمد ابراهٌم المراكبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق  -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22461دمحم المرسى الرفاعى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  22422سٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ح -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  22445دمحم شعبان شعبان نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  12023تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى محمود محمود ابوالدهب ،  -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  22456محمود عبدالرؤف عبدالرؤف فرج العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  22442تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا عادل عبدالحمٌد عمران ، -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105122وفً تارٌخ  22452محمود شعبان عبدالفتاح دمحم البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  22435، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الغرٌب على دمحم الفخرى  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22441ابراهٌم عطٌه ٌوسف ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105122وفً تارٌخ  22451ٌده برلم   ربٌعه عفات طاهر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  13

 خاص



 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 نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  22464دمحم الحسٌنى احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22445ده برلم   دمحم صالح احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  22454اسماعٌل السٌد دمحم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  22424ٌده برلم   سلٌمان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105155وفً تارٌخ  22426السٌد دمحم دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  22450عاطف احمد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  22430دمحم السٌد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126ارٌخ وفً ت 22461حامد السعٌد عبدالحمٌد وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22446اٌات عبداللطٌف احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  22453ابراهٌم ٌحى ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  22443اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم25105125وفً تارٌخ  22452فاطمه ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  22361مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  22431دمحم خالد احمد عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  22462امال فرحات عطٌه العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  22425عمرو ابوغانم عبد الرحمن ابوغانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  22442احمد محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  22451دمحم عبدالفتاح الشربٌنى المشالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105156وفً تارٌخ  22432دمحم مصطفى عبدالمجٌد سالمه شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105156وفً تارٌخ  22433دمحم جابر دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  22466احمد السٌد ممبل الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22462السٌد عبدالعزٌز عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزى  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  22421احمد صالح شولى دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105156وفً تارٌخ  22435 نجٌب عبدالرافع حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبرى دمحم -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  22432ام ٌوسف دمحم دمحم ابوحلبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  13545اروق فرحات هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد ف -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22460مسعد عبدالعظٌم دمحم الردٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  22421بدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه خٌرى دمحم ع -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  22440دمحم نجاح دمحم مصطفى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  22455مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد المرسى نبٌه ال -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  22420عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  22436لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالاله احمد احمد دمحم س -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  22463مرفت امٌن رمضان المٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  22425لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌه ابوسالم الدسولى ابوسالم ع -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  22434اشرف مصطفى العالوى مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  22465فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه احمد عبدالجواد احمد ، تاجر -  40

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الكٌان المانونى  , تم تعدٌل 25105124وفً تارٌخ  22361مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: سعد محمود المتولى ابراهٌم   12546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: اضافة سمه تجارٌه الجنرال للتورٌدات   22323تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد   22361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ الكترو عٌد   0113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / سوبر فون   13545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  5

الى: تم اضافه سمه تجارٌه/ مؤسسه الندى  12411تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25105120،  فى تارٌخ :   -  6

 للمماوالت العامه  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ ابوشلبى  22105تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  2

 لالستٌراد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 اص  األشخ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25105155، وفى تارٌخ    13264شركه طارق دمحم عبد هللا المرسى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد لحل الشركه والنتهاء من تصفٌتها نهائٌا

،    14552تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ خدٌجه احمد العوضى سالم وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها   25105121وفى تارٌخ 

تم    25105121، وفى تارٌخ    14552ها برلم : نجوان عبد الحسٌب احمد وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌد   - 3

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها

،    14552تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ خدٌجه احمد العوضى سالم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو المٌد لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها تم محو/شطب السجل  تم   25105121وفى تارٌخ 

تم    25105121، وفى تارٌخ    14552نجوان عبد الحسٌب احمد وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ   ، 14212شركه الجوهرى لتموٌل وخدمه السٌارات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ   ، 14212، سبك لٌدها برلم ،شركه الجوهرى لتموٌل وخدمه السٌارات شركة تضامن   -  2

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تارٌخ وفً  14552تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ خدٌجه احمد العوضى سالم وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن25105121

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25105121وفً تارٌخ  14552نجوان عبد الحسٌب احمد وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105120وفً تارٌخ  14212شركه الجوهرى لتموٌل وخدمه السٌارات ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  14552توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركه الى/ خدٌجه احمد العوضى سالم وشركاها

دٌل االسم التجارى الى: تع 14552شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  2

 للشركه الى/ خدٌجه احمد العوضى سالم وشركاها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 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

 

برلم       25105121شرٌن عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  1

14552 

 14552برلم       25105121ب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ : نابل عبدالحسٌ -  2

 14552برلم       25105121دمحم عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  3

برلم       25105121تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :   شٌماء عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  4

14552 

برلم       25105121شرٌن عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  5

14552 

 14552برلم       25105121نابل عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  6

برلم       25105121شرٌن عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  2

14552 

 14552برلم       25105121نابل عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  1

 14552برلم       25105121دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  دمحم عبدالحسٌب احمد -  0

برلم       25105121شٌماء عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  15

14552 

 14552برلم       25105121خولهم للشركه ، تارٌخ : دمحم عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم د -  11

برلم       25105121شٌماء عبدالحسٌب احمد دشٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  12

14552 

رلم   ب    25105121شرٌن عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  13

14552 

برلم       25105121نابل عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  14

14552 

 14552برلم       25105121دمحم عبدالحسٌب احمد دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  -  15

برلم       25105121دشٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولهم للشركه ، تارٌخ :  شٌماء عبدالحسٌب احمد -  16

14552 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25105155شركه طارق دمحم عبد هللا المرسى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

13264 



 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

برلم       25105120شركه الجوهرى لتموٌل وخدمه السٌارات  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

14212 

برلم       25105120ل وخدمه السٌارات  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه الجوهرى لتموٌ -  3

14212 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14452برلم       25105151، تارٌخ :  1636  2514/53/23 -م عطٌه  ج اٌمن مصطفى ابراهٌ -  1

 14452برلم       25105151، تارٌخ :  1632  2524/53/22اٌمن مصطفى ابراهٌم عطٌه  سارى حتى  -  2

 11623برلم       25105154، تارٌخ :  1645  2524/1/6زٌنب دمحم مهنا صالح  سارى حتى -  3

 11522برلم       25105154، تارٌخ :  1630  2523/11/21انٌن مسلم  سارى حتىطارق دمحم حس -  4

 3262برلم       25105154، تارٌخ :  1641  2525/52/24وجٌه عبده عبدالعزٌز كسبه  سارى حتى  -  5

 11552برلم       25105154، تارٌخ :  1644  2524/55/31حلمى ابراهٌم عبد اللطٌف ابراهٌم  سارى حتى -  6

 16161برلم       25105155، تارٌخ :  1646  2523/53/52رشا ابراهٌم دمحم التهامى  سارى حتى  -  2

 12335برلم       25105156، تارٌخ :  1652  2525/2/10عال عبدالودود عبدالعظٌم عبدالوهاب  سارى حتى -  1

 0616برلم       25105156، تارٌخ :  1652  2521/50/16صٌدلٌة محمود  سارى حتى  -  0

 14021برلم       25105156، تارٌخ :  1654  2525/4/1فوزي بكر دمحم عامر  سارى حتى -  15

 15120برلم       25105152، تارٌخ :  1665  2512/53/51-ام احمد جمعه احمد الشوٌحى  ج -  11

 15120برلم       25105152 ، تارٌخ : 1661  2522/53/52ام احمد جمعه احمد الشوٌحى  سارى حتى -  12

 16664برلم       25105152، تارٌخ :  1663  2514/51/11-بسٌطه انور دمحم الغباشى  ج -  13

 12513برلم       25105152، تارٌخ :  1664  2555/56/21-ام العطا عبدالحمٌد جاب هللا الجراحى  ج -  14

 12513برلم       25105152، تارٌخ :  1665  2515/56/21-ام العطا عبدالحمٌد جاب هللا الجراحى  ج -  15

 12513برلم       25105152، تارٌخ :  1666  2525/56/25-ام العطا عبدالحمٌد جاب هللا الجراحى  ج -  16

 15146برلم       25105152، تارٌخ :  1662  2522/12/52-دمحم احمد دمحم ابوعٌسى  ج -  12



 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

 15146برلم       25105152، تارٌخ :  1662  2522/12/52-ابوعٌسى لتجارة مواد البناء و النمل و التورٌدات  ج -  11

 14054برلم       25105151، تارٌخ :  1623  2515/3/21-دمحم عبدالفتاح اسماعٌل محمود  ج -  10

 14054برلم       25105151، تارٌخ :  1624  2525/53/25دمحم عبدالفتاح اسماعٌل محمود  سارى حتى  -  25

 13124برلم       25105115، تارٌخ :  1615  2556/55/55-وائل دمحم عثمان موسً البدري  ج -  21

 13124برلم       25105115، تارٌخ :  1611  2511/55/55-وائل دمحم عثمان موسً البدري  ج -  22

 13124برلم       25105115، تارٌخ :  1612  2521/55/54حتىوائل دمحم عثمان موسً البدري  سارى  -  23

 13150برلم       25105110، تارٌخ :  1616  2523/51/52السٌد دمحم فوزي دمحم حماد  سارى حتى  -  24

 16216برلم       25105110، تارٌخ :  1612  2513/54/15-حسن صبري عبده حسن  ج -  25

 16216برلم       25105110، تارٌخ :  1611  2523/54/50ى حتى حسن صبري عبده حسن  سار -  26

 16442برلم       25105110، تارٌخ :  1601  2514/51/21-دمحم زكى دمحم الراعى  ج -  22

 16442برلم       25105110، تارٌخ :  1602  2510/1/21-دمحم زكى دمحم الراعى  ج -  21

 14650برلم       25105110، تارٌخ :  1603  2550/52/11-عالء الدٌن عبدهللا الشحات  ج -  20

 14650برلم       25105110، تارٌخ :  1604  2514/52/11-عالء الدٌن عبدهللا الشحات  ج -  35

 14650برلم       25105110، تارٌخ :  1605  2510/52/11-عالء الدٌن عبدهللا الشحات  ج -  31

 12455برلم       25105121، تارٌخ :  1255  2555/54/12-جصبرى دمحم احمد الملٌجى   -  32

 12455برلم       25105121، تارٌخ :  1256  2515/54/12-صبرى دمحم احمد الملٌجى  ج -  33

 12455برلم       25105121، تارٌخ :  1252  2515/54/12-صبرى دمحم احمد الملٌجى  ج -  34

 12142برلم       25105121، تارٌخ :  1250  2522/55/35رى حتىمصطفى عادل مصطفى حسن جبر  سا -  35

 12510برلم       25105121، تارٌخ :  1615  2554/50/20-سمٌر دمحم على ابوحسن  ج -  36

 12510برلم       25105121، تارٌخ :  1611  2550/50/20-سمٌر دمحم على ابوحسن  ج -  32

 12510برلم       25105121، تارٌخ :  1612  2514/50/10-سمٌر دمحم على ابوحسن  ج -  31

 11550برلم       25105122، تارٌخ :  1223  2524/56/51على على دمحم الوهٌدى  سارى حتى  -  30
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