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عن بماله  10455برلم  25111521، لٌد فى  55555.555جمال عبد الفتاح السٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 مجرٌا بملن سعاد عبد الفتاح حسن السٌد ، بجهة :

عن مكتب  10452برلم  25111521، لٌد فى  155555.555عٌد سعٌد عبدالعزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مماوالت عمومٌه وتورٌدات عامة ، بجهة : شطانوف عزبه زاٌد بملن نآوه دمحم فراج اسماعٌل

عن بمالة ،  10413برلم  25111522، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هبه حسب النبى رمضان مراد -  3

 بجهة : اشمون سنترٌس بملن دمحم سٌد عامر

عن متعهد عمال  10335برلم  25111553، لٌد فى  45555.555دمحم شحات دمحم السٌد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مه بملن سمر مرزوق عبدالغفارنظافة ، بجهة : اشمون عزبة سال

برلم  25111552، لٌد فى  55555.555مصطفى عبد الرسول عبد الرسول عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 عن بٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : محلة سبن بملن نصر عبد المتعال زهران 10336

عن مصنع حلوى  10424برلم  25111522، لٌد فى  35555.555ماله ،  جهاد انسان فضل عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس  -  6

 من العجٌن ، بجهة : شوشاى بملن جمال عبد الناصر عبد المهٌمن

عن ورشه نجارة ،  10432برلم  25111520، لٌد فى  15555.555عزت دمحم لطب عطعوط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

  لطب عطعوطبجهة : سالٌه المنمدى بملن اٌمن دمحم

عن حظٌرة مواشى  10342برلم  25111550، لٌد فى  55555.555حنان فتحى شندى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 حالبة ، بجهة : اشمون سمادون بملن عثمان رجب عثمان حماد

عن تجاره  10355رلم ب 25111551، لٌد فى  55555.555رجب سعٌد نور الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 الموباٌالت ، بجهة : شنواى بملن سعٌد نورالدٌن دمحم

عن مكتب هندسى  10316برلم  25111525، لٌد فى  55555.555احمد فاروق احمد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 د السٌد لندٌلومماوالت تجارٌة ، بجهة : اشمون اول شارع خالد بن الولٌد عزبة لندٌل بملن فاروق احم

عن مكتب  10453برلم  25111521، لٌد فى  15555.555فاٌزة عبدالحمٌد مرسى سٌداحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 رحالت داخلٌة ، بجهة : اشمون النعناعٌة بملن دمحم دمحم على منصور

عن بٌع ادوٌة  10423برلم  25111524فى ، لٌد  1555.555دمحم مرسى على مرسى حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بٌطرٌه ولماحات ، بجهة : سبن االحد بملن رجب عبدربه احمد رمضان

عن مكتب  10443برلم  25111535، لٌد فى  255555.555شعبان ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ضان زكى محمودتورٌد وتركٌب رخام وجرانٌت ، بجهة : المناطرٌن بملن رم

عن مكتب  10442برلم  25111535، لٌد فى  255555.555احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تورٌد وتركٌب اسمف معلمة ولوا طع جبسٌة ، بجهة : المناطرٌن بملن دمحم احمد ابراهٌم على

عن  10310برلم  25111551، لٌد فى  55555.555س ماله ،  عبدهللا حجازى السٌد شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأ -  15

 مكتب لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ، بجهة : سبن االحد بملن حجازى السٌد شمس الدٌن
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عن بماله ،  10322برلم  25111553، لٌد فى  5555.555روضه عبدالسالم احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 د حمدى محمود احمدبجهة : شنشور بملن محمو

عن مكتب  10333برلم  25111553، لٌد فى  55555.555حمادة رشاد عبدالرسول ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 رحالت داخلٌة ، بجهة : اشمون طلٌا بملن اٌمن رشاد عبدالرسول ابراهٌم

عن مكتب  10354برلم  25111515، لٌد فى  5555.555دمحم سامى حسٌن دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مماوالت ، بجهة : سبن االحد بملن سامى حسٌن دمحم

عن  10363برلم  25111513، لٌد فى  155555.555دمحم عبد النبى ابو بكر الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : جرٌس بملن عبد النبى ابو بكر دمحم الصباغ

عن  10422برلم  25111524، لٌد فى  555555.555مجدى عبد السالم عبدهللا عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : الخور بملن دمحم عبد السالم عبدهللا عبد الجواد

عن تعبٌئة  10455برلم  25111531، لٌد فى  55555.555تامر رمضان نعٌم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مواد غذائٌه ، بجهة : دروه بملن ابراهٌم عبد المإمن عبد المجٌد

برلم  25111521، لٌد فى  255555.555عبدالمحسن عبدالناصر عبدالمحسن الفوال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عن حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : اشمون سمادون بملن عبدالناصر عبدالمحسن رمضان 10451

عن دش  1441برلم  25111522، لٌد فى  25555.555احمد جمال عبد الصبور طٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 وخلط اعالف ، بجهة : طهواى بملن عبد الصبور ٌوسف طٌره

عن مخزن لبٌع  11545برلم  25111524، لٌد فى  155555.555مه دمحم دمحمى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسا -  24

 سلع غذائٌة ، بجهة : سنترٌس بملن مجدى دمحم السٌد

عن تجارة  10332برلم  25111553، لٌد فى  155555.555دمحم على عبد الكرٌم ذكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وخضروات ، بجهة : طلٌا بملن على عبد الكرٌم ابو ذكرى حبوب

عن حظٌرة  10365برلم  25111513، لٌد فى  155555.555دمحم سعٌد ابراهٌم عبدالمغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مواشى حالبة ، بجهة : اشمون سنترٌس بملن سعٌد ابراهٌم عبدالمغنى

عن مخزن لبٌع  11545برلم  25111524، لٌد فى  155555.555جر فرد ، رأس ماله ،  اسامه دمحم دمحمى جعفر  ، تا -  22

 11545سلع غذائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة سنترٌس بملن على دمحمى دمحم هاشم ونشاطه بماله ولٌد برلم 

عن لطع غٌار  10431برلم  25111520، لٌد فى  25555.555لبٌب ابوسرٌع لبٌب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 سٌارات وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : شطانوف بملن ابوسرٌع لبٌب احمد الغول

عن حظٌرة  10362برلم  25111514، لٌد فى  15555.555غاده ابراهٌم شدٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ممواشى حالبه ، بجهة : شنشور بملن دروٌش عبد المعز عبد العلٌ

عن بماله  10322برلم  25111516، لٌد فى  15555.555عبد الناصر عبد السالم دمحم مازن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ، بجهة : اشمون شارع ابو سوٌلم متفرع من شارع دمحم محسن حمد بملن مصطفى على فرج

عن حظٌرة  10331برلم  25111553، لٌد فى  55555.555ام على دمحم سالمة عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مواشى حالبة ، بجهة : اشمون جرٌس بملن ابراهٌم على ابراهٌم عبدالعال

عن مصنع  10364برلم  25111513، لٌد فى  55555.555ولٌد جمٌل عبدالتواب شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 شارع شرف الدٌن بجوار على بن ابى طالب بملن حسن كامل دمحم العطار مالبس ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : اشمون

عن بٌع  10321برلم  25111516، لٌد فى  25555.555رضا عبالهادى سعٌد بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مجمدات ، بجهة : عزبة ابو النرش بملن اسماعٌل شحاته اسماعٌل النجار
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عن مخبز بلدى ،  10303برلم  25111512، لٌد فى  155555.555حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عفاف عبدهللا دمحم ا -  34

 بجهة : مجرٌا بملن ابوالحدٌد ابراهٌم عبدالعظٌم جاد

عن مكتب  10454برلم  25111521، لٌد فى  55555.555اسامه عبدالمنعم شلبى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 رى ، بجهة : اشمون صراوة بملن صفا كرم دمحم عبدالسالمتوصٌل طلبات دلٌف

عن تجارة  15521برلم  25111520، لٌد فى  15555.555دمحم عبد الوهاب دمحم مختار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ادوات منزلٌه ، بجهة : برشٌم بملن نبٌل محمود احمد حجاج

عن حظٌرة مواشى  14524برلم  25111531، لٌد فى  155555.555س ماله ،  بسام فإاد السٌد عامر  ، تاجر فرد ، رأ -  32

 حالبة ، بجهة : اشمون محله سبن بملن محمود شولى دمحم

عن  10451برلم  25111522، لٌد فى  155555.555فتحى عبد العزٌز ابو العنٌن الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 ترٌس بملن تهانى احمد عبد النبى عبد الجوادمكتب تورٌدات عمومٌه ، بجهة : سن

عن حظٌره  10412برلم  25111522، لٌد فى  155555.555اسامه صالح عبد البالى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مواشى ، بجهة : محله سبن بملن محمود صالح عبد البالى سلٌم

عن  10432برلم  25111521، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،   محمود سامى عبدالعزٌز فخر الدٌن  ، تاجر فرد ، -  45

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : اشمون دروة بملن اسماء بدر الدٌن محى الدٌن

عن تجاره  10351برلم  25111551، لٌد فى  155555.555عماد فرج دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

  عبد الرحمنبطاطس ، بجهة : طلٌا بملن دمحم دمحم

عن مكتب  10355برلم  25111515، لٌد فى  155555.555السٌد فرج عبد العظٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 تكٌٌفات ، بجهة : شطانوف بملن فرج عبد العظٌم دمحم

عن  10351برلم  25111515، لٌد فى  15555.555احمد عادل دمحم عبدالرإف سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مماوالت سباكة ، بجهة : محلة سبن بملن عادل دمحم عبدالرإف سلٌم

عن مخبز  10315برلم  25111525، لٌد فى  15555.555عادل زكى الصاوى االودن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بلدى نصف الى ، بجهة : سمادون بملن عادل زكى الصاوى االودن

عن بماله ،  10325برلم  25111552، لٌد فى  2555.555هٌم عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا باتع ابرا -  45

 بجهة : سمالى بملن شحاته احمد شحاته بدوى

عن  10411برلم  25111522، لٌد فى  15555.555اٌمان احمد عبد الكرٌم عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 : الحلواصى بملن جٌهان فوزى سلٌمان مصنع مكرونه ، بجهة

عن تجمٌع  15635برلم  25111552، لٌد فى  55555.555رحاب دمحم احمد عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 وتصٌنع وسائل النمل الخفٌف ، بجهة : كفر لورص بملن عواظف عبد الستار عبد الحمٌد

عن مكتب رحالت  10342برلم  25111551، لٌد فى  5555.555ولٌد احمد عبدالجواد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : اشمون محله سبن بملن على احمد عبدالجواد عبده

عن  10365برلم  25111513، لٌد فى  155555.555ابراهٌم طلعت عبد المنعم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : طلٌا بملن عبد المعنم طلعت عبد المنعم حسٌن

عن تجارة  10301برلم  25111516، لٌد فى  55555.555دمحم منصور السٌد الخشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 الملٌجى عبد الحلٌمبالستٌن خردة ، بجهة : سالٌه المنمدى بملن احمد دمحم 

عن منجد ،  10305برلم  25111512، لٌد فى  65555.555حمدى دمحم عبدالفضٌل الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : شما بملن دمحم نصر سٌد احمد
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ن مكتب ع 10343برلم  25111550، لٌد فى  5555.555كرٌمه ابراهٌم على حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شطانوف بملن عبد الفتاح احمد ابراهٌم

عن بٌع ادوات صحٌة  10346برلم  25111551، لٌد فى  55555.555دمحم احمد دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ، بجهة : اشمون رمله االنجب بملن احمد دمحم نصار

عن مكتب رحالت  10324برلم  25111515، لٌد فى  15555.555ب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هناء دمحم نجٌ -  54

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : اشمون شطانوف بملن عبدالهادى دمحم سلٌمان

 10325م برل 25111515، لٌد فى  55555.555احمد اسماعٌل عبد الحسٌب عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 عن تجاره سٌارات ، بجهة : النعناعٌه بملن موسى عبد العظٌم احمد

عن حظٌرة  10302برلم  25111512، لٌد فى  355555.555احمد خالد حسن عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن خالد حسن عوف

عن بٌع  10312برلم  25111525، لٌد فى  51555.555ر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد فرحات خلٌل البنا  ، تاج -  52

 اكسسوار واجهزة محمول ، بجهة : شارع الشهداء بملن عبٌر عبدالكرٌم زٌد

عن دار حضانه ،  10414برلم  25111522، لٌد فى  55555.555منال بدوى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 هشام دمحم دمحم علىبجهة : طلٌا بملن 

عن مخبز فٌنو ،  10440برلم  25111531، لٌد فى  15555.555دمحم عزت سعٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : شما بملن مصطفى دمحم مصطفى شانه

عن  10335لم بر 25111552، لٌد فى  15555.555احمد عادل محمود ابراهٌم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مكتب تورٌدات كهربائٌه وتركٌب ، بجهة : الفرعونٌه بملن هشام محمود ابراهٌم حبٌب

عن  10330برلم  25111550، لٌد فى  155555.555محٌى الدٌن عبد الحمٌد فرج العمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الحمٌد فرج العمدهحظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سمادون بملن خالد محٌى الدٌن عبد 

عن  10341برلم  25111551، لٌد فى  155555.555دمحم مصطفى عبد المجٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 حظٌرة مواشً حالبه ، بجهة : البرانٌه بملن اٌمن مصطفى عبد المجٌد

عن  10356برلم  25111515، لٌد فى  55555.555محمود سعٌد ابوزٌد حسن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مزرعة مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : رملة االنجب بملن محمود دمحم فرحات حسٌن

عن بٌع تحف  10305برلم  25111516، لٌد فى  51555.555والء حسٌن احمد العجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لن عالء دمحم اسماعٌلوهداٌا وبرفانات ، بجهة : اشمون شارع الجالء بم

عن مكتب  10311برلم  25111521، لٌد فى  15555.555اسامة عبد السمٌع عباس عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مماوالت عامة ، بجهة : اشمون شارع حلمى عبد الغنى شرق المحطة بملن هشام خضر ابو سرٌع دمحم

عن مصنع  10456برلم  25111522، لٌد فى  51555.555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد سمٌر عبد الغفار الحرانى  ، تاج -  66

 اكٌاس بالستٌن ، بجهة : اشمون شارع متفرع من شارع بورسعٌد بعد المستشفى العام بملن وفاء سعد دمحم ابو شرف

عن حظٌره  10416برلم  25111522، لٌد فى  125555.555حنان دمحم عبد الخالك البركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى ، بجهة : شما بملن رمضان عبد الحلٌم دمحم

عن بماله  10433برلم  25111520، لٌد فى  15555.555نعمه السٌد عبد العزٌز الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 وتموٌن ، بجهة : سالٌه المنمدى بملن انور راغب دروٌش الغزالنى

عن حظٌرة  10444برلم  25111535، لٌد فى  51555.555سٌد على الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزٌزه سعد ال -  61

 مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن سعد السٌد على
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عن بٌع  10312برلم  25111551، لٌد فى  55555.555اسماء ماهر عبداللطٌف عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : سمادون بملن عاٌدة عبدالمنعم عبدالسالم مالبس فٌما

عن بماله  10324برلم  25111552، لٌد فى  5555.555مجدى احمد على دمحم احمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ، بجهة : محلة سبن بملن احمد مجدى احمد على

عن ورشة  10332برلم  25111550، لٌد فى  155555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  وائل على ناصر عبد الممصود  ، ت -  22

 تصنٌع مراتب ، بجهة : سالٌة ابو شعره بملن صباح دمحم صالح الدٌن زكى

عن  10352برلم  25111515، لٌد فى  155555.555احمد دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ن وحالبه ، بجهة : شما بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم اسماعٌلحظٌره مواشى تسمٌ

عن حظٌرة مواشى  10361برلم  25111513، لٌد فى  125555.555دمحم نبٌل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 حالبة ، بجهة : اشمون الخور بملن احمد دمحم احمد

عن بمالة ، بجهة :  10310برلم  25111521، لٌد فى  15555.555ماله ،   دعاء دمحم محمود الجمال  ، تاجر فرد ، رأس -  25

 كفر السٌد بملن عبده عبد السالم عبد المعطى

عن بٌع  10411برلم  25111523، لٌد فى  15555.555سلمى عبدالمعطى احمد سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 وتحضٌر فول وطعمٌة ، بجهة : سمادون بملن ٌاسر امٌن عرفه

حظٌرة  عن 10445برلم  25111531، لٌد فى  55555.555تٌسٌر سامى ابوالعز منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن عبدالمنعم السٌد عبدالسالم

عن حظٌرة  10442برلم  25111531، لٌد فى  255555.555نادٌة عامر على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مواشى حالبة ، بجهة : اشمون محله سبن بملن رضا عامر على عامر

عن مكتب تورٌدات  10435برلم  25111521، لٌد فى  15555.555  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام دمحم ابراهٌم دمحم -  21

 عمومٌة ، بجهة : الكوادى بملن سعٌد عبدالموى جاد ناجى

عن حظٌره مواشى  10325برلم  25111551، لٌد فى  255555.555رباب سامى طلبه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 شنشور بملن سامى طلبه دمحم حالبه ، بجهة :

عن بمالة ، بجهة :  10431برلم  25111521، لٌد فى  25555.555عامر دمحم الطوخى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 اشمون شنواى بملن فارس دمحم الطوخى خلٌل

عن مدشه ،  10321برلم  25111551، لٌد فى  25555.555احمد صالح محمود شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 بجهة : شنشور ترعه ابو عز بملن اسماعٌل سٌد احمد شحاته

عن  10326برلم  25111552، لٌد فى  12555.555دمحم عماد دمحم عبد الغفار عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 بماله ، بجهة : محلة سبن بملن سامٌه دمحم عمر

عن  10345برلم  25111550، لٌد فى  155555.555بد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمال سلٌمان ع -  04

 حظٌره  مواشً حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب بملن عبد المجٌد محمود ٌحًٌ

عن حظٌرة  10353برلم  25111515، لٌد فى  155555.555عزت نوح دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 بة ، بجهة : شما بملن سماح عبد الرحمن عبدالغفارمواشى حال

عن ادوات  10321برلم  25111515، لٌد فى  55555.555محمود دمحم ابراهٌم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 منزلٌه ومالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ابورلبه بملن دمحم ابراهٌم رمضان السما

برلم  25111515، لٌد فى  15555.555مماوالت (دمحم فإاد ابراهٌم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ) النجار لل -  02

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : طلٌا بملن سامح فتحى عباس مكاوى 10322
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 عن ورشة 10320برلم  25111516، لٌد فى  15555.555عادل شولى ابراهٌم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 اصالح سٌارات ، بجهة : اشمون شارع بورسعٌد بملن شولى ابراهٌم خطاب

عن بٌع تكٌٌف  10315برلم  25111512، لٌد فى  15555.555السٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 وتبرٌد ، بجهة : لورص بملن عصام عبدهللا عٌد عبدهللا

عن مكتب  10321برلم  25111553، لٌد فى  155555.555ام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد المنعم امٌن ام -  15

 مماوالت وتورٌد رخام ، بجهة : شطانوف بملن دمحم عبد المنعم امٌن امام

عن  10334برلم  25111553، لٌد فى  155555.555شرٌف عبدالعلٌم عبدالعلٌم شخبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اوالت عمومٌة ، بجهة : اشمون شارع الثوره خلف الصٌانه بملن كرٌمه عبدالفتاح مصطفً سٌفمكتب مم

عن بمالة ، بجهة :  10362برلم  25111513، لٌد فى  25555.555اٌمن حمدى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 اشمون طلٌا بملن كمال الدٌن انور خلٌفه

عن حمام سباحة  10361برلم  25111514، لٌد فى  55555.555لحبٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم كرم عبد النبى ا -  13

 والعاب اطفال ترفٌهٌه ، بجهة : اشمون عزبه لمعى بملن حسام احمد على منصور

عن بٌع  10306برلم  25111512، لٌد فى  1555.555سهٌر ابراهٌم عبد الرازق المعرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 اسمنت ومواد بناء ، بجهة : جرٌس بملن مراد عبد الحمٌد محمود السماحى

عن حظٌرة  10452برلم  25111522، لٌد فى  255555.555رضا فرحات فرحات حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مواشى حالبه ، بجهة : سبن االحد بملن فتحى احمد خالف الشرلاوى

عن بٌع رخام  10415برلم  25111522، لٌد فى  25555.555راهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبحى ماهر اب -  16

 ، بجهة : النعناعٌة بملن احمد دمحم شلبً رزق

عن مكتب  10425برلم  25111523، لٌد فى  15555.555رمضان محمود عبدالستار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : ابورلبة بملن نصر معوض عبدالجلٌل عبدهللا تورٌدات عمومٌة ،

عن تعبئة دهانات  10421برلم  25111523، لٌد فى  35555.555احمد صابر احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 ومواد الصمة وتوزٌعها ، بجهة : منٌل دوٌب بملن محمود عبدالمعٌن عبدالوهاب عمران

عن ورشة  10435برلم  25111520، لٌد فى  55555.555ز ابوركٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سالمة عبدالعزٌ -  11

 حدادة ، بجهة : عزبة النجار بملن دمحم شعبان دمحم ابوركٌبه

عن حظٌره مواشى  10322برلم  25111551، لٌد فى  55555.555دمحم سعد السٌد الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بجهة : طلٌا بملن احمد سعد السٌد الشٌن حالبه ،

عن مشتل  10323برلم  25111552، لٌد فى  12555.555فردوس على عبد الحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 نباتات زٌنه ، بجهة : دروه بملن احمد دمحم عزت محمود

عن  10331برلم  25111550، لٌد فى  555555.555مصطفى دمحم عبد الحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

طبما لتعلٌمات الهئٌه العامه للرلابه على الصادرات والورادات ،  6من الفمره  36والفمره  11مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بجهة : اشمون شارع الجالء بملن منال عبد الفتاح مازن

عن بماله ،  10352برلم  25111551، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،  عدلى سعٌد عبد المنعم على  ، تاجر فرد ،  -  153

 بجهة : طلٌا بملن دمحم عطا زلط

عن مكتب  10360برلم  25111514، لٌد فى  55555.555مروان مجدى حمزة رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : كفر صراوه بملن رزق حمزه رزق
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 10326برلم  25111516، لٌد فى  55555.555دمحم رمضان عبد اللطٌف ابراهٌم مإٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عن حظٌرة مواشى ، بجهة : سمادون بملن رمضان عبد اللطٌف ابراهٌم مإٌد

عن مطحن بن ،  10300رلم ب 25111512، لٌد فى  55555.555على السٌد امٌن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بجهة : سنترٌس بملن لدرى احمد مصٌلحى

عن  10311برلم  25111512، لٌد فى  155555.555محمود عبدالعزٌز عبدالرسول دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مزرعة دواجن ، بجهة : اشمون طلٌا بملن عبدالعزٌز عبدالرسول دمحم

عن  10455برلم  25111522، لٌد فى  15555.555راهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى فرج سعد امٌن اب -  150

 خدمات محمول فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : رملة االنجب بملن دمحم نشات توفٌك

ى عن حظٌرة مواش 10410برلم  25111523، لٌد فى  155555.555نها احمد دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 حالبة ، بجهة : مونسة بملن مصطفى محمود السٌد الحداد

عن ثالجة  10425برلم  25111522، لٌد فى  55555.555حمدى رشٌدى ابراهٌم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بطاطس ، بجهة : منٌل دوٌب بملن حمدى رشٌدى ابراهٌم بٌومى

عن ورشه الومٌتال  10441برلم  25111531، لٌد فى  55555.555أس ماله ،  دمحم سعد شحاته احمد  ، تاجر فرد ، ر -  111

 ، بجهة : دروه بملن اشرف ربٌع امام على

عن مكتب  10312برلم  25111525، لٌد فى  1555.555دمحم سمٌر عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مدرحالت داخلٌة ، بجهة : سنترٌس بملن محمود السٌد اح

عن مكتبة ، بجهة  10314برلم  25111525، لٌد فى  15555.555محمود دمحم دمحم الحالج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 : اشمون شارع الصوفى بملن اشرف دمحم السٌد

بٌع  عن 10445برلم  25111521، لٌد فى  25555.555احمد صالح بندارى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 سٌرامٌن ، بجهة : شنشور بملن ماهر عبدالعلٌم بدوى ٌوسف

 10311برلم  25111551، لٌد فى  255555.555عبدالمنعم السٌد عبدالواحد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن حظٌرة مواشى  حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن سعٌد السٌد عبدالواحد

عن  10345برلم  25111551، لٌد فى  15555.555وسى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد النبى فتحى م -  116

 مكتب مماوالت ، بجهة : البرانٌه بملن شحات مرسى دمحم

عن حظٌرة  10366برلم  25111514، لٌد فى  55555.555نجاح دمحم على الصدفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ى بملن محمود نوح محمودمواشى حالبة ، بجهة : طهوا

عن بماله ،  10451برلم  25111531، لٌد فى  15555.555ٌاسر مختار عبد الحمٌد فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 بجهة : رمله االنجب بملن اشرف دمحم عبد الغفار عالم

عن ورشة  10325برلم  25111515فى  ، لٌد 55555.555اشرف مسعود عبد ربه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 نجاره ، بجهة : كفر لورص بملن هدى السٌد سعد البلتاجى

عن بٌع كاوتش  10412برلم  25111522، لٌد فى  155555.555احمد احمد سالم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ، بجهة : سالٌة المنمدى بملن امل فاروق احمد الخشن

عن مكتب  10422برلم  25111522، لٌد فى  55555.555لعزٌز طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طه عبد ا -  121

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : سهواج بملن دمحم عبد العزٌز طه

عن مكتب مماوالت  10421برلم  25111522، لٌد فى  55555.555دمحم ممدوح دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 وتكٌٌفات ، بجهة : شطانوف بملن ممدوح دمحم دمحم عاشور عمومٌه
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عن بماله ،  10320برلم  25111553، لٌد فى  15555.555على مصباح احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بجهة : سبن االحد بملن مصباح احمد موسى

عن بماله  10344برلم  25111551، لٌد فى  155555.555هاله كمال ابراهٌم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 تموٌنٌه ، بجهة : شطانوف بملن عاطف احمد مرسى عبٌد

عن حظٌرة  10434برلم  25111521، لٌد فى  155555.555امٌرة حسٌن دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مواشى حالبة ، بجهة : منشاة جرٌس بملن مصطفى ناجى مشحوت دمحم

عن بٌع مستلزمات  10436برلم  25111521، لٌد فى  5555.555حلمً ٌحٌى دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 طبٌه ، بجهة : اشمون شارع المجلس المدٌم بملن فاطمه ابراهٌم احمد حشن

عن بمالة ، بجهة  10340برلم  25111551، لٌد فى  155555.555حسن اسامه حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 : اشمون لورص بملن حاتم حسن ابراهٌم

عن صٌدلٌة ،  10350برلم  25111515، لٌد فى  15555.555محمود شولى احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 بجهة : طلٌا بملن عزمى دمحم حسن

عن  10323برلم  25111515، لٌد فى  255555.555  سامى دمحم عبد البارى عبد الحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  121

 حظٌرة تربٌه مواشى حالبه ، بجهة : سنترٌس بملن عاطف دمحم عبد البارى

عن مكتب  10304برلم  25111512، لٌد فى  15555.555محمود ماهر عبدالمنعم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 حمود السٌدمماوالت ، بجهة : كفرالفرعونٌة بملن حسن م

عن  13262برلم  25111516، لٌد فى  155555.555دسولى عبدالعلٌم فوزى سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : اشمون محله سبن بملن دمحم عبدالعلٌم فوزى سالمه

عن مكتب  10341برلم  25111550، لٌد فى  155555.555دمحم جمال عبد الجواد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : سهواج بملن جمال عبد الجواد مسعود

عن مخبز  10302برلم  25111512، لٌد فى  25555.555ابراهٌم فتحى سالمة ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 وحلوانى ، بجهة : البرانٌة بملن افكار عبدالمرضى امٌن

عن مكتب  10301برلم  25111512، لٌد فى  55555.555دمحم ربٌع عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 تورٌدات عمومٌة واعمال تبرٌد وتخزٌن ، بجهة : كفرالحما بملن ربٌع عبدالخالك دمحم سعٌد

عن مخبز  10415برلم  25111522د فى ، لٌ 15555.555هبه خٌرى حافظ الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 طبالى ، بجهة : طهواى بملن مبرون السعٌد رمضان

عن  10450برلم  25111522، لٌد فى  155555.555تهانى احمد عبد النبى عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 خطٌبمكتب تورٌدات عمومٌه ، بجهة : سنترٌس بملن فتحى عبد العزٌز ابو العنٌن ال

عن تورٌد  10420برلم  25111522، لٌد فى  55555.555هشام عزت مرزوق عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 نباتات زٌنه وتنسٌك حدائك ، بجهة : سهواج بملن عزت مرزوق عبد ربه

عن حظٌرة  10441رلم ب 25111521، لٌد فى  55555.555عبدالنبى رجب فتوح مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 مواشى ، بجهة : اشمون شطانوف بملن دمحم عبدالنبى رجب فتوح مطر

عن  10446برلم  25111531، لٌد فى  15555.555مرشد عبدالحمٌد عبدهللا مرشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 تركٌبات كهربائٌة ، بجهة : كفرالفرعونٌة بملن عبدالحمٌد عبدهللا مرشد
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 لٌود شركات    
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،لٌدت فى  5555.555شركة / خٌرٌة احمد عبدالسمٌع وشركاه   شركة  ،   انتاج خبز بلدى ملدن   ،رأس مالها    -  1

 ، عن انتاج خبز بلدى ملدن ، بجهة : دروة مركز اشمون 10426برلم  25111522

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   
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تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    6516،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5تٌسٌر فاٌز عباس على    - 1

 حٌفة المٌد لترن التجارةشطبت ص

تم محو/شطب السجل  تم    25111552، وفى تارٌخ    6506حامد فتح الباب علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25111553رٌخ ، وفى تا   4205عبد الغفار حسن عبد الغفار غٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111553، وفى تارٌخ    15141دمحم كامل شعبان فتح الباب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25111553، وفى تارٌخ    14510فرد  ،  سبك لٌده برلم :  امنٌه دمحم احمد باظه  ،  تاجر   - 5

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111553، وفى تارٌخ    13154شعبان عبدالمجٌد بهنسى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لتجارهتم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن ا

تم محو/شطب السجل     25111552، وفى تارٌخ    10155مرسة سعٌد ابراهٌم مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

حو/شطب تم م   25111551، وفى تارٌخ    1221،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5دمحم جمال عبد المنصف زكى    - 0

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد للوفاة

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    1225احمد جعفر عمران عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل  تم    25111551، وفى تارٌخ    5224ده برلم : اٌمان احمد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 15

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره
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تم محو/شطب    25111515، وفى تارٌخ    11015دمحم عبد الحكٌم احمد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم    25111515، وفى تارٌخ    2444،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5فٌصل ابو السعود عبد الموجود رحٌم    - 12

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25111515، وفى تارٌخ    13524دمحمعبد الرحمن مجاهد شهدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25111513، وفى تارٌخ    16150دمحم عشرى عبد الفتاح الجزٌزى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    25111514، وفى تارٌخ    15652تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعدٌه لبٌب عبد المجٌد عبد الممصود  ،     - 15

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    25111514، وفى تارٌخ    1214،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5حسانٌن محمود ابراهٌم حسانٌن النجار    - 16

 ٌد وذلن لترن التجارةمحو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة الم

تم محو/شطب السجل     25111515، وفى تارٌخ    5222علً ابراهٌم علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25111516، وفى تارٌخ    14200ورده عبد هللا عبد الموجود زنكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111512، وفى تارٌخ    15555،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5سهٌر احمد عبد الفتاح مصطفى    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111512، وفى تارٌخ    0512،  سبك لٌده برلم : رفٌك كمال مرسى احمد  ،  تاجر فرد     - 25

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25111525، وفى تارٌخ    16311حجازى محمود عبد الباسط دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111525، وفى تارٌخ    15160اٌمان احمد دمحم عبداللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

  تم محو/شطب السجل   25111525، وفى تارٌخ    6400عمر نصر سلٌمان ابو عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    2252،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5دمحم البسٌونى عثمان الصاوى    - 24

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب    25111522، وفى تارٌخ    3132بك لٌده برلم : صالح عبدالوهاب عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  س   - 25

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم    25111523، وفى تارٌخ    10330محٌى الدٌن عبد الحمٌد فرج العمده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25111523، وفى تارٌخ    13544رأفت فوزى عبد الفتاح ابو حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111523، وفى تارٌخ    12355اٌمن ممدوح دمحمابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة
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تم محو/شطب السجل     25111524، وفى تارٌخ    12051دمحم احمد الجوهرى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111524، وفى تارٌخ    3545صدٌمه عٌد على حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111524، وفى تارٌخ    12563وجٌه رأفت سعد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25111522، وفى تارٌخ    14116اشرف بدوي احمد مجاور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111522، وفى تارٌخ    3154جوده زكى عبدالحمٌد الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25111522، وفى تارٌخ    0501الهادى معز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد دروٌش عبد    - 34

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن للوفاه

تم محو/شطب السجل     25111522، وفى تارٌخ    16360ناصف سعٌد دمحم الخشن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لالستغناء عنه تم شطب صحٌفة المٌد وذلن

تم محو/شطب    25111520، وفى تارٌخ    3351طلبه راغب دروٌش الغزالنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

تم    25111520ٌخ ، وفى تار   14555عبد الحارث عبد الشكور محمود بلٌله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25111520، وفى تارٌخ    1150،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5محمود سالمه عبد الحمٌد خضر    - 30

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25111520، وفى تارٌخ    12332،  سبك لٌده برلم :   عبدهللا دمحم عبدالحمٌد غزٌز  ،  تاجر فرد   - 31

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25111520، وفى تارٌخ    0265عماد مورٌس صادق حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التاجر التجارة

حو/شطب تم م   25111521، وفى تارٌخ    1120،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5رزق عبد الداٌم دمحم الفٌشاوى    - 41

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    1335،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5احمد احمد خلٌل ابو عمرة    - 42

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التاجر التجاره

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    14262،  سبك لٌده برلم :  عمر عبد الفتاح ابراهٌم عطٌه  ،  تاجر فرد    - 43

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25111531، وفى تارٌخ    12155بسمه دمحم عمر راشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  
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تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111552وفً تارٌخ ،   12032دمحم احمد على ابو هنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111553وفً تارٌخ ،   16121وهدٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عبدالنبً زكً اب -  2

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تؤشٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وصف ال  25111552وفً تارٌخ ،   10215دمحم اسامه حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111550وفً تارٌخ ،   5435شاكر عبدالغفار دمحم لناوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111550وفً تارٌخ ،   12550تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   ممدوح دمحم فرحات بدر -  5

 جنٌه   5555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111550وفً تارٌخ ،   2121تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5فتحى دمحم فرج نمٌس  -  6

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111550وفً تارٌخ ،   10145ممدوح حسٌب طه حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   1421ر فرد ،، سبك لٌده برلم رمضان عبد الرحمن رزق الترٌسى  تاج -  0

 جنٌه   45555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   13515مٌنا منٌر فوزى نصر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111514وفً تارٌخ ،   10113معوض السٌد معوض سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111514وفً تارٌخ ،   13201رد ،، سبك لٌده برلم ٌوسف احمد دمحم الدسولً  تاجر ف -  11

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111515وفً تارٌخ ،   15555تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5شحاته اسماعٌل شحاته البنا  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111512وفً تارٌخ ،   4253ثناء دمحم فرج ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111512وفً تارٌخ ،   12224تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم سٌد عبد اللطٌف ابراهٌم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111512وفً تارٌخ ،   12065احمد صالح السٌد البهنساوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف ا

تم تعدٌل رأس   25111522وفً تارٌخ ،   0150تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5تامر صالح الدٌن على عامر الحضٌرى  -  16

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111522وفً تارٌخ ،   10315براهٌم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد ا -  12

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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ل رأس المال , تم تعدٌ  25111522وفً تارٌخ ،   10262مبرون عرفه عبد النور عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522وفً تارٌخ ،   3021رمضان احمد عبدالصمد خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522وفً تارٌخ ،   3015د الداٌم عبد الفتاح عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عب -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   14261محمود السٌد عبد الجلٌل الحمصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111521وفً تارٌخ ،   10305والء حسٌن احمد العجان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111535وفً تارٌخ ،   16151محفوظ عبد النبى محفوظ اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   55555.555, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111531وفً تارٌخ ،   16155احمد حسن سالم احمد بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111531وفً تارٌخ ،   12650اسالم وسٌم دمحم جبرٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25111551وفً تارٌخ  10321احمد صالح محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتؤشٌر:   ، شنشور ترعه ابو عز بملن اسماعٌل سٌد احمد شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111551وفً تارٌخ  10325رباب سامى طلبه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ، شنشور بملن سامى طلبه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  10310ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا حجازى السٌد شمس الدٌن ، تاج -  3

 وصف الـتؤشٌر:   ،  سبن االحد بملن حجازى السٌد شمس الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  10311عبدالمنعم السٌد عبدالواحد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ،  محلة سبن بملن سعٌد السٌد عبدالواحد  وصف الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111551وفً تارٌخ  10322دمحم سعد السٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، طلٌا بملن احمد سعد السٌد الشٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  13045عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن اٌمن ابراهٌم عبد ربه  -الـتؤشٌر:   ، سنترٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  10312اسماء ماهر عبداللطٌف عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 السالموصف الـتؤشٌر:   ،  سمادون بملن عاٌدة عبدالمنعم عبد
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تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  10324مجدى احمد على دمحم احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن بملن احمد مجدى احمد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  10325دٌنا باتع ابراهٌم عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتؤشٌر:   ، سمالى بملن شحاته احمد شحاته بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  10323فردوس على عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتؤشٌر:   ، دروه بملن احمد دمحم عزت محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  0250، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سلوى دمحم حسٌن ابراهٌم -  11

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عالء عبدالعزٌز ابراهٌم ابراهٌم

, وصف تم تعدٌل العنوان  25111552وفً تارٌخ  12002جٌهان دمحم ٌونس عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سبن االحد بملن حمدى احمد دمحم غنٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  10326دمحم عماد دمحم عبد الغفار عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتؤشٌر:   ، محلة سبن بملن سامٌه دمحم عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  10331دمحم سالمة عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام على  -  14

 الـتؤشٌر:   ، اشمون جرٌس بملن ابراهٌم على ابراهٌم عبدالعال

عدٌل العنوان , تم ت 25111553وفً تارٌخ  12210احمد عبد الوهاب احمد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد عبد الوهاب احمد عبد السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  10332دمحم على عبد الكرٌم ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن على عبد الكرٌم ابو ذكرى

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  10333حمادة رشاد عبدالرسول ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون طلٌا بملن اٌمن رشاد عبدالرسول ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  10322روضه عبدالسالم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتؤشٌر:   ،  شنشور بملن محمود حمدى محمود احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  10320على مصباح احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتؤشٌر:   ،  سبن االحد بملن مصباح احمد موسى

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  13542ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف عبدالممصود ابراهٌم رج -  25

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن رجب عبد الممصود ابراهٌم رجب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  10321احمد عبد المنعم امٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن دمحم عبد المنعم امٌن امام

م تعدٌل العنوان , ت 25111553وفً تارٌخ  10334شرٌف عبدالعلٌم عبدالعلٌم شخبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الثوره خلف الصٌانه بملن كرٌمه عبدالفتاح مصطفً سٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  10335دمحم شحات دمحم السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بدالغفارالـتؤشٌر:   ، اشمون عزبة سالمه بملن سمر مرزوق ع

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ  10336مصطفى عبد الرسول عبد الرسول عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محلة سبن بملن نصر عبد المتعال زهران
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 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552تارٌخ وفً  15635رحاب دمحم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر لورص مركز اشمون بملن عواطف عبد الستار عبد الحمٌد ونشاطه تجمٌع 

 اشمون 15635ولٌده برلم سجل تابع  2511/15/3فى  2113وتصٌنع وسائل النمل الخفٌف واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111552وفً تارٌخ  10250 عبٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده دمحم دمحم -  26

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / دمحم احمد دمحم الشبراوى

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25111552وفً تارٌخ  15635رحاب دمحم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتؤشٌر:   ، كفر لورص بملن عواظف عبد الستار عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  15635رحاب دمحم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

اجهزه كهربائٌه وتوكٌالت تجارٌه ولٌد برلم الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سنترٌس بملن فتحى عبد الحمٌد دمحم ونشاطه تجارة 

 اشمون 15635سجل دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  16211اٌمن عبد النعٌم بٌومى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن جمال ابو سرٌع دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  10335ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عادل محمود -  35

 وصف الـتؤشٌر:   ، الفرعونٌه بملن هشام محمود ابراهٌم حبٌب

ن , تم تعدٌل العنوا 25111550وفً تارٌخ  10330محٌى الدٌن عبد الحمٌد فرج العمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن خالد محٌى الدٌن عبد الحمٌد فرج العمده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10343كرٌمه ابراهٌم على حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن عبد الفتاح احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111550وفً تارٌخ  10345العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد جمال سلٌمان عبد -  33

 وصف الـتؤشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن عبد المجٌد محمود ٌحًٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10145ممدوح حسٌب طه حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ورثة سعٌد فرج سالمالـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10331مصطفى دمحم عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الجالء بملن منال عبد الفتاح مازن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10332ر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل على ناصر عبد الممصود ، تاج -  36

 الـتؤشٌر:   ، سالٌة ابو شعره بملن صباح دمحم صالح الدٌن زكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10341دمحم جمال عبد الجواد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، سهواج بملن جمال عبد الجواد مسعود الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111550وفً تارٌخ  10342حنان فتحى شندى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتؤشٌر:   ، اشمون سمادون بملن عثمان رجب عثمان حماد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  10355رجب سعٌد نور الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتؤشٌر:   ، شنواى بملن سعٌد نورالدٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  1225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5احمد جعفر عمران عبد اللطٌف  -  45

 على ودمحم وجعفر وابراهٌم وخالد عمران عبداللطٌف جعفروصف الـتؤشٌر:   ،  تعدٌل العنوان لٌصبح / سبن االحد بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  1225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5احمد جعفر عمران عبد اللطٌف  -  41

ورٌدات عمومٌة وذالن وصف الـتؤشٌر:   ،  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط   بٌع لطع غٌارمعدات و بٌع فالتر و ت

 لالستغناء عنه نهائٌا
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 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  25111551وفً تارٌخ  10342ولٌد احمد عبدالجواد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتؤشٌر:   ، اشمون محله سبن بملن على احمد عبدالجواد عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  10352ك لٌده برلم    عدلى سعٌد عبد المنعم على ، تاجر فرد ،  سب -  43

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن دمحم عطا زلط

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  13442رضا صابر عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ٌرى عفٌفى خلٌفةوصف الـتؤشٌر:   ،  شارع عمر بن الخطاب بملن درد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  10351عماد فرج دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن دمحم دمحم عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  11045محسن فراج دمحم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد حسٌن عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111551وفً تارٌخ  10346دمحم احمد دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ، اشمون رمله االنجب بملن احمد دمحم نصار

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  10341فى عبد المجٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصط -  40

 وصف الـتؤشٌر:   ، البرانٌه بملن اٌمن مصطفى عبد المجٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  10340حسن اسامه حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 تؤشٌر:   ، اشمون لورص بملن حاتم حسن ابراهٌمالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  10344هاله كمال ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن عاطف احمد مرسى عبٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  13442رضا صابر عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 3522وصف الـتؤشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة اشمون شارع عمر بن الخطاب بملن دردٌرى عفٌفى خلٌفة واودع برلم 

 تابع اشمون 13442ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  10345النبى فتحى موسى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد -  52

 وصف الـتؤشٌر:   ، البرانٌه بملن شحات مرسى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  1225احمد جعفر عمران عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتؤشٌر:   ، سبن االحد مركز اشمون بملن / خالد عمران عبد اللطٌف جعفر

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  10354دمحم سامى حسٌن دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وصف الـتؤشٌر:   ،  سبن االحد بملن سامى حسٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10350، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود شولى احمد النجار -  55

 الـتؤشٌر:   ،  طلٌا بملن عزمى دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  10356محمود سعٌد ابوزٌد حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 االنجب بملن محمود دمحم فرحات حسٌنوصف الـتؤشٌر:   ، رملة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10353عزت نوح دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتؤشٌر:   ،  شما بملن سماح عبد الرحمن عبدالغفار

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  10351 احمد عادل دمحم عبدالرإف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن بملن عادل دمحم عبدالرإف سلٌم
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 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 العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10355السٌد فرج عبد العظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن فرج عبد العظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10352احمد دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتؤشٌر:   ، شما بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم اسماعٌل 

عدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم ت 25111513وفً تارٌخ  10361دمحم نبٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 اشمون الخور بملن احمد دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  10365ابراهٌم طلعت عبد المنعم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن عبد المعنم طلعت عبد المنعم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  10556عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسن محمود احمد -  63

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب ) حسن محمود احمد عبد هللا (

ٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم تعد 25111513وفً تارٌخ  10362اٌمن حمدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ، اشمون طلٌا بملن كمال الدٌن انور خلٌفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  10364ولٌد جمٌل عبدالتواب شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 العطارالـتؤشٌر:   ، اشمون شارع شرف الدٌن بجوار على بن ابى طالب بملن حسن كامل دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  10365دمحم سعٌد ابراهٌم عبدالمغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتؤشٌر:   ، اشمون سنترٌس بملن سعٌد ابراهٌم عبدالمغنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513خ وفً تارٌ 10363دمحم عبد النبى ابو بكر الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتؤشٌر:   ، جرٌس بملن عبد النبى ابو بكر دمحم الصباغ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  10366نجاح دمحم على الصدفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 الـتؤشٌر:   ،  طهواى بملن محمود نوح محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  10362دٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غاده ابراهٌم ش -  61

 الـتؤشٌر:   ، شنشور بملن دروٌش عبد المعز عبد العلٌم 

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 25111514وفً تارٌخ  12131عماد عٌد نصر ذهبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عماد عٌد نصر ذهبة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  10361دمحم كرم عبد النبى الحبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، اشمون عزبه لمعى بملن حسام احمد على منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  10360سبك لٌده برلم     مروان مجدى حمزة رزق ، تاجر فرد ،  -  22

 الـتؤشٌر:   ، كفر صراوه بملن رزق حمزه رزق

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  14430محمود عبد المنعم محمود النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بح بملن سارة ودمحم ورواٌدا عبد المنعم محمود النحاس وسعدٌة عبد المجٌد عبد المجٌدوصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  13201ٌوسف احمد دمحم الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لىالـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / ٌوسف احمد دمحم الدسو

تم تعدٌل  25111515وفً تارٌخ  10322) النجار للمماوالت (دمحم فإاد ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن سامح فتحى عباس مكاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10321محمود دمحم ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتؤشٌر:   ، ابورلبه بملن دمحم ابراهٌم رمضان السما 
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 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  25111515وفً تارٌخ  10325احمد اسماعٌل عبد الحسٌب عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، النعناعٌه بملن موسى عبد العظٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111515وفً تارٌخ  10324هناء دمحم نجٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ، اشمون شطانوف بملن عبدالهادى دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  10325اشرف مسعود عبد ربه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، كفر لورص بملن هدى السٌد سعد البلتاجى

دٌل العنوان , وصف تم تع 25111515وفً تارٌخ  15555، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5شحاته اسماعٌل شحاته البنا  -  05

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن اسماعٌل جمعه على الغنام

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  11046مصطفى دمحم سمٌر وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / سامى عبدالرحٌم ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  10323سامى دمحم عبد البارى عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن عاطف دمحم عبد البارى

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25111516وفً تارٌخ  13262دسولى عبدالعلٌم فوزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتؤشٌر:   ، اشمون محله سبن بملن دمحم عبدالعلٌم فوزى سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  10305والء حسٌن احمد العجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الجالء بملن عالء دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  0512مال مرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رفٌك ك -  05

 2511/15/12بتارٌخ  6230الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة طنطا وذلن لالستغناء عنه نهائٌا بامرمحو رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  10322لٌده برلم     عبد الناصر عبد السالم دمحم مازن ، تاجر فرد ،  سبك -  06

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع ابو سوٌلم متفرع من شارع دمحم محسن حمد بملن مصطفى على فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  10320عادل شولى ابراهٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 ؤشٌر:   ، اشمون شارع بورسعٌد بملن شولى ابراهٌم خطابالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  10321رضا عبالهادى سعٌد بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 الـتؤشٌر:   ، عزبة ابو النرش بملن اسماعٌل شحاته اسماعٌل النجار

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  10326هٌم مإٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان عبد اللطٌف ابرا -  01

 وصف الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن رمضان عبد اللطٌف ابراهٌم مإٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  13262دسولى عبدالعلٌم فوزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه اشمون محله سبن بملن عبدالعلٌم فوزى دمحم ونشاطه مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال 

 اشمون  13262ولٌد برلم سجل دائم 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤ 25111516وفً تارٌخ  15222دمحم سعٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح احمد سعٌد دمحم على 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  13262دسولى عبد العلٌم فوزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

نشاطه حظٌره مواشى حالبه وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بناحٌه اشمون محله سبن بملن دمحم عبدالعلٌم فوزى سالمه و

 اشمون  13262ولٌد برلم سجل تابع 3156واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  10301دمحم منصور السٌد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتؤشٌر:   ، سالٌه المنمدى بملن احمد دمحم الملٌجى عبد الحلٌم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111512وفً تارٌخ  10305 عبدالفضٌل الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى دمحم -  14

 وصف الـتؤشٌر:   ،  شما بملن دمحم نصر سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  12065احمد صالح السٌد البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح /  بناحٌة اشمون عزبة البكرى بملن ٌسرى جابر عمارالـت

تم تعدٌل العنوان ,  25111512وفً تارٌخ  10365ابراهٌم طلعت عبد المنعم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ٌنوصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح / طلعت عبدالمنعم حس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10302ابراهٌم فتحى سالمة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتؤشٌر:   ،  البرانٌة بملن افكار عبدالمرضى امٌن

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25111512وفً تارٌخ  10301دمحم ربٌع عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتؤشٌر:   ،  كفرالحما بملن ربٌع عبدالخالك دمحم سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25111512وفً تارٌخ  10311محمود عبدالعزٌز عبدالرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون طلٌا بملن عبدالعزٌز عبدالرسول دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10300لسٌد امٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على ا -  155

 الـتؤشٌر:   ،  سنترٌس بملن لدرى احمد مصٌلحى

تم تعدٌل العنوان ,  25111512وفً تارٌخ  10306سهٌر ابراهٌم عبد الرازق المعرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتؤشٌر:   ، جرٌس بملن مراد عبد الحمٌد محمود السماحى وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10303عفاف عبدهللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتؤشٌر:   ،  مجرٌا بملن ابوالحدٌد ابراهٌم عبدالعظٌم جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10315، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  -  153

 الـتؤشٌر:   ،  لورص بملن عصام عبدهللا عٌد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10302احمد خالد حسن عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بملن خالد حسن عوف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن

تم تعدٌل العنوان ,  25111512وفً تارٌخ  10200اسماعٌل عبد الستار لبٌب البكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب / اسماعٌل عبدالستار لبٌب البكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111512وفً تارٌخ  10304ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ماهر عبدالمنعم لطب ، تاج -  156

 الـتؤشٌر:   ،  كفرالفرعونٌة بملن حسن محمود السٌد

تم تعدٌل العنوان  25111512وفً تارٌخ  10356محمود سعٌد ابوزٌد حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سعٌد ابوزٌد حسن عبدالسالم , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  10312دمحم سمٌر عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتؤشٌر:   ،  سنترٌس بملن محمود السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  10314محمود دمحم دمحم الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع الصوفى بملن اشرف دمحم السٌد

تعدٌل العنوان , تم  25111525وفً تارٌخ  10312محمود احمد فرحات خلٌل البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتؤشٌر:   ،  شارع الشهداء بملن عبٌر عبدالكرٌم زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  10316احمد فاروق احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لندٌل الـتؤشٌر:   ، اشمون اول شارع خالد بن الولٌد عزبة لندٌل بملن فاروق احمد السٌد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  10315عادل زكى الصاوى االودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتؤشٌر:   ، سمادون بملن عادل زكى الصاوى االودن

دٌل العنوان , وصف تم تع 25111521وفً تارٌخ  10310دعاء دمحم محمود الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتؤشٌر:   ، كفر السٌد بملن عبده عبد السالم عبد المعطى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  10455جمال عبد الفتاح السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتؤشٌر:   ، مجرٌا بملن سعاد عبد الفتاح حسن السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10452سعٌد عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌد  -  115

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف عزبه زاٌد بملن نآوه دمحم فراج اسماعٌل

تعدٌل العنوان , تم  25111521وفً تارٌخ  10453فاٌزة عبدالحمٌد مرسى سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون النعناعٌة بملن دمحم دمحم على منصور

تم تعدٌل  25111521وفً تارٌخ  10451عبدالمحسن عبدالناصر عبدالمحسن الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون سمادون بملن عبدالناصر عبدالمحسن رمضان

وفً تارٌخ  1441تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد جمال عبدالصبورطٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طهواى مركز اشمون بملن عبد الصبور  25111521

 اشمون 1441واودع برلم  سجل تابع  2511/15/21فى  3146 ٌوسف طٌرة ونشاطه دش وخلط اعالف واودع برم

 66احمد جمال عبد الصبور ٌوسف طٌره ـماصر ومشمول بوالٌة والده/بموجب لرار نٌابة اشمون لالسره فى المضٌه رلم  -  111

لـتؤشٌر:   ، تم افتتاح تم تعدٌل العنوان , وصف ا 25111521وفً تارٌخ  1441. ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2515ح لسنة 

فى  3146محل رئٌسى اخر بناحٌة طهواى مركز اشمون بملن عبد الصبور ٌوسف طٌرة ونشاطه دش وخلط اعالف واودع برم 

 اشمون 1441واودع برلم  سجل تابع  2511/15/21

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  10323سامى دمحم عبد البارى عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر ابو محمود بملن عاطف دمحم عبد البارى عبد الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10454اسامه عبدالمنعم شلبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ن صفا كرم دمحم عبدالسالمالـتؤشٌر:   ، اشمون صراوة بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  10311اسامة عبد السمٌع عباس عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع حلمى عبد الغنى شرق المحطة بملن هشام خضر ابو سرٌع دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10456تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سمٌر عبد الغفار الحرانى ،  -  123

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع متفرع من شارع بورسعٌد بعد المستشفى العام بملن وفاء سعد دمحم ابو شرف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10416حنان دمحم عبد الخالك البركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتؤشٌر:   ، شما بملن رمضان عبد الحلٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10412احمد احمد سالم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتؤشٌر:   ، سالٌة المنمدى بملن امل فاروق احمد الخشن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  11424عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء فتحى على  -  126

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح النعناعٌة مركز اشمون بملن رانٌا عبد المنعم مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  1441احمد جمال عبد الصبور طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة طهواى مركز اشمون بملن مى دمحم منصور ونشاطه حظٌرة مواشى وتم افتتاحه فى 

 اشمون 1441ولٌده برلم سجل دائم  2515/15/22
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  1441احمد جمال عبد الصبور طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتؤشٌر:   ، طهواى بملن عبد الصبور ٌوسف طٌره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10414منال بدوى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتؤشٌر:   ، طلٌا بملن هشام دمحم دمحم على 

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10412سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه صالح عبد البالى -  135

 وصف الـتؤشٌر:   ، محله سبن بملن محمود صالح عبد البالى سلٌم

تم تعدٌل العنوان  25111522وفً تارٌخ  10451فتحى عبد العزٌز ابو العنٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن تهانى احمد عبد النبى عبد الجواد, 

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10415صبحى ماهر ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتؤشٌر:   ، النعناعٌة بملن احمد دمحم شلبً رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10452ر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا فرحات فرحات حموده ، تاج -  133

 الـتؤشٌر:   ، سبن االحد بملن فتحى احمد خالف الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10455مصطفى فرج سعد امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لة االنجب بملن دمحم نشات توفٌكوصف الـتؤشٌر:   ، رم

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10413هبه حسب النبى رمضان مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون سنترٌس بملن دمحم سٌد عامر

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10450  تهانى احمد عبد النبى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  136

 وصف الـتؤشٌر:   ، سنترٌس بملن فتحى عبد العزٌز ابو العنٌن الخطٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10415هبه خٌرى حافظ الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتؤشٌر:   ، طهواى بملن مبرون السعٌد رمضان

,  تم تعدٌل العنوان 25111522وفً تارٌخ  14230سامح عربى عبد النبى عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شما مركز اشمون بملن / فرج مهدى محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  12544صابر دمحم خلٌل مرسً الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ىوصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن رضا دمحم خلٌل مرس

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10411اٌمان احمد عبد الكرٌم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتؤشٌر:   ، الحلواصى بملن جٌهان فوزى سلٌمان

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25111522وفً تارٌخ  15150دمحم السٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح النعناعٌه بملن عالء فتحى على عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  10411سلمى عبدالمعطى احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتؤشٌر:   ،  سمادون بملن ٌاسر امٌن عرفه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111523وفً تارٌخ  10410نها احمد دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ،  مونسة بملن مصطفى محمود السٌد الحداد

ان , تم تعدٌل العنو 25111523وفً تارٌخ  10425رمضان محمود عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتؤشٌر:   ،  ابورلبة بملن نصر معوض عبدالجلٌل عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111523وفً تارٌخ  10421احمد صابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتؤشٌر:   ،  منٌل دوٌب بملن محمود عبدالمعٌن عبدالوهاب عمران
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  10423حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مرسى على مرسى -  146

 وصف الـتؤشٌر:   ، سبن االحد بملن رجب عبدربه احمد رمضان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  11545اسامه دمحم دمحمى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سنترٌس بملن مجدى دمحم السٌد ونشاطه مخزن لبٌع سلع غذائٌة ولٌد برلم تابع  الـتؤشٌر:  

11545 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  11545اسامه دمحم دمحمى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 السٌد الـتؤشٌر:   ،  سنترٌس بملن مجدى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  11545اسامه دمحم دمحمى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 11545الـتؤشٌر:   ،  له محل رئٌسى بناحٌة سنترٌس بملن على دمحمى دمحم هاشم ونشاطه بماله ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  10422اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى عبد السالم عبدهللا عبد الجواد ، ت -  155

 وصف الـتؤشٌر:   ، الخور بملن دمحم عبد السالم عبدهللا عبد الجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10422طه عبد العزٌز طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ، سهواج بملن دمحم عبد العزٌز طهالـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25111522وفً تارٌخ  10421دمحم ممدوح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ، شطانوف بملن ممدوح دمحم دمحم عاشور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522ً تارٌخ وف 11111احمد دمحم ابراهٌم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن كرٌمه دمحم عبد المإمن دمحم العسكرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  15013مصطفى دمحم ابوزٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 المالن لٌصبح بملن الطالب )مصطفى دمحم ابو زٌد عفٌفى( الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل اسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  12310احمد عصام فاروق الدلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ماهرودمحم شلبى دمحم خضر

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10425تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حمدى رشٌدى ابراهٌم بٌومى ، -  156

 وصف الـتؤشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن حمدى رشٌدى ابراهٌم بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  16360ناصف سعٌد دمحم الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

لسنه  1520الغاء الفرع الكائن بناحٌة جرٌس مركز اشمون بملن عبد الرسول اسماعٌل عبد الرسول المودع برلم الـتؤشٌر:   ، تم 

 وذلن لالستغناء عنه 2510/5/16بتارٌخ  2510

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  10420هشام عزت مرزوق عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 ر:   ، سهواج بملن عزت مرزوق عبد ربهوصف الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  10424جهاد انسان فضل عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتؤشٌر:   ، شوشاى بملن جمال عبد الناصر عبد المهٌمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111520وفً تارٌخ  10432عزت دمحم لطب عطعوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتؤشٌر:   ، سالٌه المنمدى بملن اٌمن دمحم لطب عطعوط

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111520وفً تارٌخ  12505دمحم عكاشه احمد عمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بن الولٌد بجوار الشهر العمارى بملن دمحم عكاشه احمد ابو عمرهالـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح  اشمون خالد ا

تم تعدٌل العنوان ,  25111520وفً تارٌخ  10435احمد سالمة عبدالعزٌز ابوركٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتؤشٌر:   ،  عزبة النجار بملن دمحم شعبان دمحم ابوركٌبه
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111520وفً تارٌخ  15521دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الوهاب  -  163

 الـتؤشٌر:   ، برشٌم بملن نبٌل محمود احمد حجاج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111520وفً تارٌخ  15521دمحم عبد الوهاب دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

ر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شنشور مركز اشمون بملن ٌحٌى كامل دمحم سعده ونشاطه  تجارة زٌوت وشحوم وتم افتتاحه فى الـتؤشٌ

 اشمون 15521ولٌده برلم سجل داٌم  2512/4/12

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25111520وفً تارٌخ  10431لبٌب ابوسرٌع لبٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتؤشٌر:   ، شطانوف بملن ابوسرٌع لبٌب احمد الغول 

تم تعدٌل العنوان ,  25111520وفً تارٌخ  10433نعمه السٌد عبد العزٌز الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتؤشٌر:   ، سالٌه المنمدى بملن انور راغب دروٌش الغزالنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111520وفً تارٌخ  15521دمحم عبد الوهاب دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة برشٌم مركز اشمون بملن نبٌل محمود احمد حجاج ونشاطه تجارة ادوات منزلٌه وتم 

 اشمون 15521ولٌده برلم سجل دائم  3233دع برلم واو 2511/15/22افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  10445احمد صالح بندارى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 وصف الـتؤشٌر:   ،  شنشور بملن ماهر عبدالعلٌم بدوى ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10436ه برلم    حلمً ٌحٌى دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  161

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شارع المجلس المدٌم بملن فاطمه ابراهٌم احمد حشن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10434امٌرة حسٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 س بملن مصطفى ناجى مشحوت دمحمالـتؤشٌر:   ،  منشاة جرٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10435هشام دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتؤشٌر:   ،  الكوادى بملن سعٌد عبدالموى جاد ناجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521فً تارٌخ و 10431عامر دمحم الطوخى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شنواى بملن فارس دمحم الطوخى خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  10432محمود سامى عبدالعزٌز فخر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 محى الدٌن وصف الـتؤشٌر:   ، اشمون دروة بملن اسماء بدر الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  10441عبدالنبى رجب فتوح مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتؤشٌر:   ، اشمون شطانوف بملن دمحم عبدالنبى رجب فتوح مطر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111535ٌخ وفً تار 10443شعبان ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتؤشٌر:   ،  المناطرٌن بملن رمضان زكى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111535وفً تارٌخ  10442احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتؤشٌر:   ،  المناطرٌن بملن دمحم احمد ابراهٌم على

تم تعدٌل العنوان ,  25111535وفً تارٌخ  10364جمٌل عبدالتواب شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد -  122

 شارع الشرٌف المستجده مركز اشمون بملن حسن كامل دمحم العطار 11وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25111535وفً تارٌخ  10444برلم    عزٌزه سعد السٌد على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  120

 وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن بملن سعد السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  14524بسام فإاد السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

ه سبن بملن محمود شولى دمحم ونشاطه حظٌرة مواشى حالبه واودع برلم الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بناحٌه اشمون محل



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 اشمون 14524ولٌد برلم سجل تابع  3262

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  10451ٌاسر مختار عبد الحمٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 د الغفار عالمالـتؤشٌر:   ، رمله االنجب بملن اشرف دمحم عب

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  10455تامر رمضان نعٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتؤشٌر:   ، دروه بملن ابراهٌم عبد المإمن عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531 وفً تارٌخ 10440دمحم عزت سعٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتؤشٌر:   ،  شما بملن مصطفى دمحم مصطفى شانه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  14524بسام فإاد السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 الـتؤشٌر:   ، اشمون محله سبن بملن محمود شولى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  10240مد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حجازي احمد اح -  104

 الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حجازى احمد احمد خرٌص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  10441دمحم سعد شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 لـتؤشٌر:   ، دروه بملن اشرف ربٌع امام علىا

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  10446مرشد عبدالحمٌد عبدهللا مرشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 وصف الـتؤشٌر:   ،  كفرالفرعونٌة بملن عبدالحمٌد عبدهللا مرشد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  10445سبك لٌده برلم      تٌسٌر سامى ابوالعز منصور ، تاجر فرد ، -  102

 الـتؤشٌر:   ،  سبن االحد بملن عبدالمنعم السٌد عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  10442نادٌة عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 ن بملن رضا عامر على عامرالـتؤشٌر:   ، اشمون محله سب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  14524بسام فإاد السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه اشمون شارع عبدالمنعم رٌاض بملن احمد عبدالمنعم ونشاطه مكتب تصدٌر واستٌراد ولٌد برلم 

 اشمون 14524م سجل دائ

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25111553وفً تارٌخ  10114دمحم جمال السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم اضافة نشاط بٌع محمول جدٌد الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111550وفً تارٌخ  10255بٌشوى منٌر فوزى نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع وتجاره ادوات ومستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111550وفً تارٌخ  15355دٌنا السٌد عبد الهادى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر:  نم اضافه نشاط مماوالت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  1225احمد جعفر عمران عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 مٌةالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع لطع غٌارمعدات و بٌع فالتر و تورٌدات عمو



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  1225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5احمد جعفر عمران عبد اللطٌف  -  5

 التؤشٌر:  مصنع تشكٌل و تجمٌع و كبس خراطٌم و نهاٌات معدنٌة

النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تم تعدٌل 25111515وفً تارٌخ  2261امل على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اضافة نشاط / تورٌدات مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , 25111515وفً تارٌخ  14135عبد الرحمن بدر عبد الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / تورٌدات ومماوالت عمومٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25111515وفً تارٌخ  14301 بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رشاد دمحم -  0

 تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح / مصنع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111516وفً تارٌخ  1112، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5شٌماء سمٌر ربٌع ابو الٌزٌد  -  1

 م اضافة نشاط تورٌد عمال نظافه بالداخل الى النشاط االصلىالتؤشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111512وفً تارٌخ  12065احمد صالح السٌد البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  12210جاد الرب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار دمحم كامل -  11

 التؤشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح بماله وتموٌن

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر: 25111521وفً تارٌخ  5216هٌسم دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

طبما لتعلٌمات الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  11تم تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

 للصادرات والواردات ومماوالت  وتورٌدات عمومٌة وتنفٌذ اعمال الشبكات والتركٌبات للغاز الطبٌعى وانابٌب بترول

تم تعدٌل النشاط , 25111521وفً تارٌخ  2252، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5عثمان دمحم البسٌونى عثمان الصاوى  -  13

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / محل عصٌر لصب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111522وفً تارٌخ  2511رانٌا عبدالمنعم مجاهد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةومتعهد نمل عمالالتؤشٌر:  تم تعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111523وفً تارٌخ  15551دمحم عبدالسالم كمال الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة بطاطس بالعمولة

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25111524وفً تارٌخ  12602ده برلم   حسٌن دمحم احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  16

 تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانة واصالح مصاعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111524وفً تارٌخ  12522عمرو عبدالرحٌم فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ت داخلٌةالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111531وفً تارٌخ  10240حجازي احمد احمد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات وتصدٌر الحاصالت الزراعٌة والبطاطس واستصالح واستزراع وتملن االراضى 

 تملن المخازن والثالجات المبرده والمجمدة والعادٌهالزراعٌة والصحراوٌة وانشاء واستئجار و

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25111531وفً تارٌخ  0053، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5دمحم خٌرى دمحم الخشن  -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتورٌد بطاطس وتورٌد بطاطس بالعمولة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111531وفً تارٌخ  16155تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن سالم احمد بدر ، -  25

 التؤشٌر:  تم اضافة نشاط استٌراد وتصدٌر الى النشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  10323رلم   فردوس على عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111523وفً تارٌخ  10421احمد صابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  10436حلمً ٌحٌى دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111515وفً تارٌخ  10322) النجار للمماوالت (دمحم فإاد ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111550وفً تارٌخ  10331مصطفى دمحم عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  10355السٌد فرج عبد العظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111512وفً تارٌخ  10300على السٌد امٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10455مصطفى فرج سعد امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  10446دالحمٌد عبدهللا مرشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرشد عب -  1

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10344هاله كمال ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 25111523وفً تارٌخ  10410كر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نها احمد دمحم ب -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  10322عبد الناصر عبد السالم دمحم مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  10445مٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صالح بندارى عبدالح -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10355رجب سعٌد نور الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111550وفً تارٌخ  10342،  سبك لٌده برلم    حنان فتحى شندى دمحم ، تاجر فرد -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111512وفً تارٌخ  10303عفاف عبدهللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 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 , 25111512وفً تارٌخ  10305لٌده برلم    حمدى دمحم عبدالفضٌل الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  10345عبد النبى فتحى موسى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111531وفً تارٌخ  10440   دمحم عزت سعٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10321احمد صالح محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111520تارٌخ وفً  10431لبٌب ابوسرٌع لبٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111524وفً تارٌخ  11545اسامه دمحم دمحمى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  10350محمود شولى احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111514وفً تارٌخ  10361دمحم كرم عبد النبى الحبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت25111522وفً تارٌخ  10456احمد سمٌر عبد الغفار الحرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111512وفً تارٌخ  10302ابراهٌم فتحى سالمة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التؤشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو25111521وفً تارٌخ  10434امٌرة حسٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111515وفً تارٌخ  10325احمد اسماعٌل عبد الحسٌب عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25111550ٌوفً تارٌخ  10341دمحم جمال عبد الجواد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  10325دٌنا باتع ابراهٌم عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25111523وفً تارٌخ  10411سلمى عبدالمعطى احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  10352احمد دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25111512ٌوفً تارٌخ  10306سهٌر ابراهٌم عبد الرازق المعرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  10451ٌاسر مختار عبد الحمٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التؤشٌر: خاص



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نوع الشركة , تم تعدٌل 25111521وفً تارٌخ  10453فاٌزة عبدالحمٌد مرسى سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111516وفً تارٌخ  10305والء حسٌن احمد العجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  10445تٌسٌر سامى ابوالعز منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  10414منال بدوى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  13442ر عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا صاب -  31

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111553وفً تارٌخ  10332دمحم على عبد الكرٌم ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111553وفً تارٌخ  10331سالمة عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام على دمحم -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111525وفً تارٌخ  10312دمحم سمٌر عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111525وفً تارٌخ  10316دٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فاروق احمد لن -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  10312اسماء ماهر عبداللطٌف عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111535وفً تارٌخ  10444ضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌزه سعد السٌد على الما -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111513وفً تارٌخ  10362اٌمن حمدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  10365فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد ابراهٌم عبدالمغنى ، تاجر  -  42

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10346دمحم احمد دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10411سبك لٌده برلم     اٌمان احمد عبد الكرٌم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ، -  41

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10420هشام عزت مرزوق عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  10422لم   طه عبد العزٌز طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  10321رضا عبالهادى سعٌد بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111531ً تارٌخ وف 14524بسام فإاد السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  10363دمحم عبد النبى ابو بكر الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513تارٌخ وفً  10364ولٌد جمٌل عبدالتواب شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  10341دمحم مصطفى عبد المجٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  10412احمد احمد سالم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10413هبه حسب النبى رمضان مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع25111521وفً تارٌخ  10310دعاء دمحم محمود الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111535وفً تارٌخ  10442احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25111516وفً تارٌخ  13262دسولى عبدالعلٌم فوزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111516وفً تارٌخ  10301دمحم منصور السٌد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25111520وفً تارٌخ  10435احمد سالمة عبدالعزٌز ابوركٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10342ولٌد احمد عبدالجواد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10340حسن اسامه حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  10333حمادة رشاد عبدالرسول ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  10334عبدالعلٌم عبدالعلٌم شخبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف -  62

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 25111522وفً تارٌخ  10421دمحم ممدوح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111525وفً تارٌخ  10314دمحم الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم  -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111520وفً تارٌخ  10433نعمه السٌد عبد العزٌز الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 25111524وفً تارٌخ  10422عبدهللا عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى عبد السالم  -  21

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111531وفً تارٌخ  10441دمحم سعد شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111552وفً تارٌخ  10326الغفار عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عماد دمحم عبد  -  23

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111550وفً تارٌخ  10330محٌى الدٌن عبد الحمٌد فرج العمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  10354مى حسٌن دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سا -  25

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111512وفً تارٌخ  10302احمد خالد حسن عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111512وفً تارٌخ  10301ك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ربٌع عبدالخال -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  10435هشام دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  10323ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى دمحم عبد البارى عبد الح -  21

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111550وفً تارٌخ  10345احمد جمال سلٌمان عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111553وفً تارٌخ  10320رد ،  سبك لٌده برلم   على مصباح احمد موسى ، تاجر ف -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  10441عبدالنبى رجب فتوح مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10352ٌده برلم   عدلى سعٌد عبد المنعم على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  03

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111521وفً تارٌخ  10455جمال عبد الفتاح السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111516وفً تارٌخ  10326د ،  سبك لٌده برلم   دمحم رمضان عبد اللطٌف ابراهٌم مإٌد ، تاجر فر -  05

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  1441احمد جمال عبد الصبور طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  10335سبك لٌده برلم    احمد عادل محمود ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  -  02

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111550وفً تارٌخ  10343كرٌمه ابراهٌم على حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111520وفً تارٌخ  15521ه برلم   دمحم عبد الوهاب دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111516وفً تارٌخ  10320عادل شولى ابراهٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10425حمدى رشٌدى ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111552وفً تارٌخ  15635رحاب دمحم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111512وفً تارٌخ  10311محمود عبدالعزٌز عبدالرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111553وفً تارٌخ  10335دمحم شحات دمحم السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111512وفً تارٌخ  10304محمود ماهر عبدالمنعم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  10431عامر دمحم الطوخى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111552وفً تارٌخ  10324احمد على دمحم احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى  -  12

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  10432محمود سامى عبدالعزٌز فخر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  10321مود دمحم ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10322دمحم سعد السٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10452حات حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا فرحات فر -  151

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  10454اسامه عبدالمنعم شلبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111523وفً تارٌخ  10425ر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان محمود عبدالستا -  153

 وصف التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25111515وفً تارٌخ  10356محمود سعٌد ابوزٌد حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  10312رحات خلٌل البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد ف -  155

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  10322روضه عبدالسالم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  10424عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جهاد انسان فضل -  152

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111552وفً تارٌخ  10336مصطفى عبد الرسول عبد الرسول عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  10360حمزة رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروان مجدى -  151

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111521وفً تارٌخ  10451عبدالمحسن عبدالناصر عبدالمحسن الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111520وفً تارٌخ  10432لطب عطعوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت دمحم  -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  10351احمد عادل دمحم عبدالرإف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111535وفً تارٌخ  10443د ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شعبان ابراهٌم احم -  113

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  10324هناء دمحم نجٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10351تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد فرج دمحم عبد العال ،  -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10412اسامه صالح عبد البالى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  10325،  سبك لٌده برلم   رباب سامى طلبه دمحم ، تاجر فرد  -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111531وفً تارٌخ  10442نادٌة عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  10415م   هبه خٌرى حافظ الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111522وفً تارٌخ  10451فتحى عبد العزٌز ابو العنٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  10310لٌده برلم   عبدهللا حجازى السٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  121

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10416حنان دمحم عبد الخالك البركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111514وفً تارٌخ  10362غاده ابراهٌم شدٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10415صبحى ماهر ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التؤشٌر: خاص



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25111551وفً تارٌخ  10311عبدالمنعم السٌد عبدالواحد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  10455تامر رمضان نعٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 اصوصف التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  10365ابراهٌم طلعت عبد المنعم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  10450تهانى احمد عبد النبى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 ٌر: خاصوصف التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  10452عٌد سعٌد عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  10353عزت نوح دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111514وفً تارٌخ  10366نجاح دمحم على الصدفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  10423دمحم مرسى على مرسى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  10325ف مسعود عبد ربه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشر -  133

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  10315عادل زكى الصاوى االودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111512وفً تارٌخ  10315ٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ابراه -  135

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111553وفً تارٌخ  10321احمد عبد المنعم امٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111513وفً تارٌخ  10361احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نبٌل دمحم -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  10311اسامة عبد السمٌع عباس عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111550وفً تارٌخ  10332صود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل على ناصر عبد المم -  131

 وصف التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌاسر  3555تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551رٌخ : ،  فى تا  -  1

 زكرٌا امام احمد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  13542تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111553،  فى تارٌخ :   -  2

 االخالص لدوكو السٌارات  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح  15355تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111550،  فى تارٌخ :   -  3

 المصرٌه للصٌانة والتورٌدات العمومٌة والمماوالت  

التجارٌه لتصبح النسر الى: تم تعدٌل السمة  14561تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111550،  فى تارٌخ :   -  4

 للرحالت ونمل العمال  

 A G Oالى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  1225تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  5

 للتورٌدات العمومٌة  

 الى: الجعفرى للتصنٌع   1225تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / االمل  2261تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515،  فى تارٌخ :   -  2

 لتعبئة وتورٌد المواد الغذائٌة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكة  16011تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515تارٌخ :  ،  فى  -  0

 لبٌع وصٌانة ماكٌنات الخٌاطة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الفهد  14135تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515،  فى تارٌخ :   -  1

 رة االجهزة والتورٌدات والمماوالت  لتجا

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح بمالة  10100تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111513،  فى تارٌخ :   -  15

 االمانة  

سمة التجارٌة لتصبح التموى الى: تم تعدٌل ال 11045تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111513،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  10553تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111514،  فى تارٌخ :   -  12

 مزرعة الهدى  

مة التجارٌة لتصبح الى: تم تعدٌل الس 14366تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  13

 االٌمان للرحالت ونمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الدولٌه  1112تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  14

 للتورٌد العمومٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  13635تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  15

 الرحمه للرحالت ونمل العمال  



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح مكتب  15024تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  16

 الهنا للرحالت الداخلٌه ومتعهد نمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  10244تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  12

 الفارس للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح / مكتب  11046تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111512،  فى تارٌخ :   -  10

 الهدى للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  14515تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111512،  فى تارٌخ :   -  11

 الحرمٌن للرحالت ونمل العمال  

االمانه الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  14406تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111525،  فى تارٌخ :   -  25

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  12266تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  21

 االٌمان للرحالت ونمل العمال  

ٌل السمة التجارٌة لتصبح / ابوالدهب الى: تعد 5216تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  22

 لالستٌراد والتصدٌر وتنفٌذ اعمال الشبكات والتركٌبات للغاز الطبٌعى وانابٌب البترول  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الشهد  15150تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111522،  فى تارٌخ :   -  23

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد  1441تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111522فى تارٌخ : ،    -  24

 جمال عبدالصبورطٌره  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الندى للرحالت  11424تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111522،  فى تارٌخ :   -  25

 العمال   الداخلٌه ونمل

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الندى  2511تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111522،  فى تارٌخ :   -  26

 للرحالت ونمل العمال  

/ فرحات  الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح 15006تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111523،  فى تارٌخ :   -  22

 عبدالوهاب عبدالمجٌد الصباغ  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  12522تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  20

 الشروق للرحالت الداخلٌة  

تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الفٌروز  الى: 12602تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  21

 مصر لصٌانة واصالح المصاعد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح النسر  14230تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111522،  فى تارٌخ :   -  35

 للرحالت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  13312ٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25111531،  فى تارٌخ :   -  31

 فٌلوباتٌر للرحالت ومتعهد نمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  15566تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111531،  فى تارٌخ :   -  32

 السما للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح البدر  16155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111531،  فى تارٌخ :   -  33

 لالستٌراد والتصدٌر  



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14552برلم       25111522عالء حامد على الزلم   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    15144شركة الحرٌة /عوض السٌد الشحات الجٌزاوى وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25111553

، وفى تارٌخ    15144صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة الحرٌة /عوض السٌد الشحات الجٌزاوى وشركاة  ، تو   - 2

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25111553

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    13551لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك -  1

 جنٌه   5555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111552،

تم  25111552وفً تارٌخ   ، 13551شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5555.555لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف ا

وفً تارٌخ    13551تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   5555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111552،

تم  25111552وفً تارٌخ   ، 13551تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها شركة  -  4

 جنٌه   5555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111551وفً تارٌخ   ، 0521توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 5شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم مسعود و شرٌكه  -  5

 جنٌه   55555.555لمال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ا

تم تعدٌل  25111551وفً تارٌخ   ، 0521توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 5شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم مسعود و شرٌكه  -  6

 جنٌه   55555.555رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 14265شركه صفاء عبدالمادر عبدالغنً غرٌب وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   45555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

وفً تارٌخ  13551تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن 25111552

تم  25111552وفً تارٌخ  13551    شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  2

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن

وفً تارٌخ  13551تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن 25111552

تم  25111552وفً تارٌخ  13551ماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه س -  4

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  محلة سبن

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تجارة خردوات لعب اطفال ،  سبك لٌدها تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهام -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25111552وفً تارٌخ  13551برلم   

 13551شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تجارة خردوات لعب اطفال ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25111552ٌخ وفً تار



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  تجارة خردوات لعب اطفال ،  سبك لٌدها  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25111552وفً تارٌخ  13551برلم   

 13551عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها ، شركة تضامن  تجارة خردوات لعب اطفال ،  سبك لٌدها برلم    شركه سماح -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25111552وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لكٌان المانونً   ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 25111553وفً تارٌخ  15144شركة الحرٌة /عوض السٌد الشحات الجٌزاوى وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 25111552وفً تارٌخ  13551تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن

لكٌان تم تعدٌل ا25111552وفً تارٌخ  13551شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111551وفً تارٌخ  0521، سبك لٌدها برلم    5شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم مسعود و شرٌكه  -  4

 وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركة  13551توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111552،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه

سم الشركة الى: تعدٌل ا 13551شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111552،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى دمحم تهامى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  1

 13551برلم       25111552تولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : مسئوالن عن االدارة وحك ال

اٌمان سامى كمال فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  2

 13551برلم       25111552مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

هانى دمحم تهامى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  3

 13551برلم       25111552مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج اٌمان سامى كمال فرج  توص -  4

 13551برلم       25111552مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج هانى دمحم تهامى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى اح -  5

 13551برلم       25111552مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اٌمان سامى كمال فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  6

 13551برلم       25111552وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : مسئوالن عن االدارة 

هانى دمحم تهامى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  2

 13551برلم       25111552 مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ :

اٌمان سامى كمال فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشرٌكان هانى دمحم تهامى احمد والشرٌكة اٌمان سامى كمال فرج  -  0

 13551برلم       25111552مسئوالن عن االدارة وحك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عارن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن عادل احمد فإاد عمر م -  1

)صفاء عبد المادر عبد الغنً غرٌب(و)ابراهٌم همام عبد العظٌم محمود ( و )عادل احمد فإاد عمر  معارن ( منفردٌن وكال له الحك 

امام كافة الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال والمطاع فى ممارسة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحه الشركه 

الخاص بكافة اشكالهم على ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها التجارى وضمن اغراضها والتعامل مع جمٌع 

 14265م   برل    25111516البنون والمصارف داخل جمهورٌة مصر العربٌه وفى السحب واالٌداع ، تارٌخ : 

عادل احمد فإاد عمر معارن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وفى  -  15

ابرام كافة العمود والصفمات والمنالصات التى تتعلك بمعامالت الشركة ولما منفردٌن الحك فى التولٌع على عمود االلتراض 

افة التسهٌالت االئتمانٌةواصدار خطابات الضمان التحوٌالت البنكٌه بكافة انواعها وفى التولٌع على واالستدانه والرهن واجراء ك

عمود البٌع والشراء الصول و ممتلكات الشركه الثابته من اراضى وسٌارات ومعدات و     لبض ثمنها وكل ذلن باسم الشركه 

 14265برلم       25111516ٌخ : ولمصلحتها وضمن اغراضها ولهم الحك فى توكٌل الغٌر ، تار

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  1

 13551برلم       25111552: 

شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 13551برلم       25111552

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى دمحم تهامى احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  3

 13551برلم       25111552: 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25111552شركه سماح عوض سٌد احمد عبدالحً وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 13551برلم   

    25111551توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم مسعود و شرٌكه  -  5

 0521برلم   

    25111551توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5سر دمحم ابراهٌم مسعود و شرٌكه شركة / ٌا -  6

 0521برلم   

    25111516شركه صفاء عبدالمادر عبدالغنً غرٌب وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 14265برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 0313برلم       25111551، تارٌخ :  2146  2511/3/24  5دمحم على محجوب ابراهٌم  -  1

 12340برلم       25111551، تارٌخ :  2140  2511/15/20حسن زكى احمد الصعٌدى   -  2

 005برلم       25111552، تارٌخ :  2165  2510/6/35فاٌز ابراهٌم بركات سٌد احمد سالم   -  3

 12233برلم       25111552، تارٌخ :  2150  2511/1/0محمود سٌد احمد ابراهٌم سٌد احمد   -  4

 6506برلم       25111552، تارٌخ :  2156  2515/1/15حامد فتح الباب علً دمحم   -  5

 6506برلم       25111552، تارٌخ :  2152  2515/1/1حامد فتح الباب علً دمحم   -  6

 005برلم       25111552، تارٌخ :  2164  2511/15/2فاٌز ابراهٌم بركات سٌد احمد   -  2

 0250 برلم      25111552، تارٌخ :  2161  2511/15/13سلوى دمحم حسٌن ابراهٌم   -  0

 15141برلم       25111553، تارٌخ :  2121  2512/12/16دمحم كامل شعبان فتح الباب   -  1

 4205برلم       25111553، تارٌخ :  2125  2555/0/1عبد الغفار حسن عبد الغفار غٌث   -  15

 4205  برلم     25111553، تارٌخ :  2121  2515/2/31عبد الغفار حسن عبد الغفار غٌث   -  11

 4205برلم       25111553، تارٌخ :  2122  2515/2/35عبد الغفار حسن عبد الغفار غٌث   -  12

 5316برلم       25111553، تارٌخ :  2120  2512/12/0نهً ماهر محمود شاهٌن   -  13

 12335برلم       25111552، تارٌخ :  2100  2511/15/22دمحم حمدى حسن سلٌمان   -  14



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5136برلم       25111552، تارٌخ :  2115  2511/4/15سماح سعٌد دمحم صبح   -  15

 2240برلم       25111550، تارٌخ :  3512  2512/12/26دمحم فرغلى حسانٌن   -  16

 2240برلم       25111550، تارٌخ :  3513  2512/12/25دمحم فرغلى حسانٌن   -  12

 12356برلم       25111550، تارٌخ :  2112  2511/11/1فاطمه رمضان احمد على   -  10

 2121برلم       25111550، تارٌخ :  3553  2510/4/22  5وائل عبد الغفار دمحم شاهٌن  -  11

 2121برلم       25111550، تارٌخ :  3556  2512/2/4  5وائل عبد الغفار دمحم شاهٌن  -  25

 11133برلم       25111550، تارٌخ :  3516  2511/5/5سعٌد عبد البارى دمحم حسانٌن   -  21
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 12525برلم       25111521، تارٌخ :  3143  2511/6/11عبدهللا حمدى عبدالنور امام   -  55

برلم       25111522، تارٌخ :  3101  2515/15/26لتجارى لٌصبح احمد جمال عبدالصبورطٌره  تم تعدٌل االسم ا -  51
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ح  66احمد جمال عبد الصبور ٌوسف طٌره ـماصر ومشمول بوالٌة والده/بموجب لرار نٌابة اشمون لالسره فى المضٌه رلم  -  52
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 0501برلم       25111522، تارٌخ :  3214  2511/2/12السٌد دروٌش عبد الهادى معز   -  64
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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  2513ح لسنه 110دمحم ولٌد فهٌم عمر حسن لاصر ومشمول بوالٌة والده طبما للمرار نٌابة اشمون للشئون االسره مال رلم  -  12

 11552برلم       25111521، تارٌخ :  3240  2510/11/26

 3121برلم       25111535، تارٌخ :  3251  2510/15/22كمال اسحاق حسٌن عافٌه   -  13

 5162برلم       25111531، تارٌخ :  3225  2514/5/14نادٌه لطب دمحم شرف   -  14

 5162برلم       25111531، تارٌخ :  3226  2511/5/13نادٌه لطب دمحم شرف   -  15



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2144  2510/4/6شركه تضامن بعمد عرفى غٌر مسجل غٌر مشهر عنه مصدق على تولٌعاته )مختار المرٌطى وشرٌكه(   -  1
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 15144برلم       25111553، تارٌخ :  2123  2512/12/16شركة الحرٌة /عوض السٌد الشحات الجٌزاوى وشركاة   -  4

 0663برلم       25111524، تارٌخ :  3101  2511/1/13  5شركة / ناجى السٌد و شرٌكة  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    
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 بٌع شركات  

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 

 

 


