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 ليود أفراد    
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عن مصنع ايس  22564برلم  21111112، ليد فى  11111.111ماله ،  ابراهيم ابراهيم على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس  -  1

 كريم ، بجهة : اخطاب بملن/ السيد دمحم عبدهللا عبدالهادى

عن مطعم ، بجهة :  22515برلم  21111121، ليد فى  51111.111احمد ايمن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 د ابوالمعاطىمركز اجا بملن/ فتحى احم -ميت فضاله 

عن تجاره  22552برلم  21111113، ليد فى  11111.111عرفه ابوزيد اسماعيل اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بملن/ فايزه احمد احمد عبدهللا الطيار-بماله ، بجهة : نوسا البحر

عن مصنع  22611برلم  21111122فى ، ليد  51111.111رحمانه على العوضى المهدلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 تريكو ، بجهة : ميت مسعود ملن/ ابراهيم المتولى صادق

عن  22614برلم  21111123، ليد فى  151111.111المرسى مصطفى سيد احمد حبيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بملن/ احمد مصطفى سيد احمد المرسى-توزيع مواد غذائيه ، بجهة : سماحه

عن ورشه زخرفه  22521برلم  21111121، ليد فى  51111.111مد دمحم احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  6

 بملن/ وائل احمد دمحم مطر-زجاج وكريستال ، بجهة : جراح

 عن 22611برلم  21111122، ليد فى  12111.111عبدالرحمن مصطفى ندا احمد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن/مصطفى ندا احمد ندا-تجاره ادوات منزليه ، بجهة : البساتين

عن تجاره سجائر و  22612برلم  21111121، ليد فى  21111.111فوليه ربيع احمد الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 دخان ، بجهة : بمطارس بملن/ عبدالمنعم احمد دمحم السيد

عن تجاره  22541برلم  21111111، ليد فى  5111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال مصطفى المرسى مرزوق  ،  -  1

 بملن/كمال مصطفى المرسى مرزوق-لحوم ودواجن واسمان مجمده ، بجهة : جنابيه نوسا 

 عن تجاره 22524برلم  21111116، ليد فى  111111.111عبدهللا ابراهيم دمحم على عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/دمحم عبدهللا ابراهيم دمحم-شارع مدخل البلد لريه شبراويش-مواد بناء ، بجهة : شبراويش

عن ورشه  22511برلم  21111121، ليد فى  21111.111حمدى دمحم حمدى ابوسليمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 زخرفه زجاج ، بجهة : جراح بملن/ دمحم حمدى دمحم ابوسليمه

عن تجاره الحدايد  22562برلم  21111112، ليد فى  5111.111البهى فهيم البهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صبرى -  12

 بملن/ فرج حامد البسيونى حسن-والبويات ، بجهة : كفر النجباء

عن  22561برلم  21111113، ليد فى  11111.111ايمن عيد المتولى عيد الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تجارة حبوب واعالف ، بجهة : نوسا البحر ملن/ سلوى دمحم المرسى عبد ربه

عن  22561برلم  21111113، ليد فى  11111.111ايمن عيد المتولى عيد الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تجارة حبوب واعالف ، بجهة : نوسا البحر ملن/ سلوى دمحم المرسى عبد ربه

عن تجاره  22511برلم  21111121، ليد فى  1111.111المغاورى حسن على داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  15

 بملن/ دمحم دمحم حسن البنا-لطع غيار سيارات ، بجهة : شبراويش
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ادوات عن تجاره  22514برلم  21111121، ليد فى  25111.111ياسر سعد شلبى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن/ السيد دمحم على-منزليه ، بجهة : نوسا البحر 

عن تجاره حدايد  22612برلم  21111122، ليد فى  51111.111وائل محمود دمحم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/ دمحم عبدالحليم ابراهيم الشافعى-وبويات ، بجهة : منيه سمنود

عن  22554برلم  21111113، ليد فى  211111.111ر عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابوالنصر محمود ابوالنص -  12

 بملن/عبدالفتاح دمحم الرفاعى-مماوالت وتوريدات ، بجهة : شبراويش

عن مزرعه  22521برلم  21111111، ليد فى  51111.111ابراهيم كمال متولى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اخطاب بملن/ العيسوى عبدالمادر ابوريه عمرو -مواشى( ، بجهة : جلموه مواشى ) حظيره

عن  22522برلم  21111112، ليد فى  111111.111ابراهيم احمد السيد احمد ابوالطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : السكه الجديده بملن/ رضا ابراهيم يوسف االشرم

عن تجاره  22615برلم  21111122، ليد فى  51111.111فوزى دمحم عطيه البيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منعم  -  21

 ناصيه شارع المتولى بملن/ سوزان السيد عبدالرحمن شاهين -تون تون ، بجهة : شارع الجالء 

عن تجاره  22563برلم  21111112، ليد فى  21111.111احمد مجدى نصر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مالبس جاهزه فيما عدا المهمات و المالبس العسكريه ، بجهة : ميت مسعود بملن/ مجدى نصر عبدالوهاب

عن مصنع  22522برلم  21111115، ليد فى  11111.111على السعيد السيد السيد الميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملن/السعيد السيد السيد الميه-ميالمين ، بجهة : نوسا البحر

عن تجاره  22611برلم  21111122، ليد فى  11111.111ايهاب السيد دمحم العشماوى بلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بماله ، بجهة : نوسا البحر مركز اجا بملن/ فايزه دمحم عبدالعليم النادى

عن تصنيع تريكو ،  22516برلم  21111122، ليد فى  111111.111،  نادر فتحى فرج فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  25

 بملن/ شاديه فتوح رمضان ابوبيه-بجهة : ميت مسعود

عن مزرعه  22521برلم  21111111، ليد فى  51111.111دمحم كمال متولى متولى حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 محمود الحرايرىمواشى ، بجهة : جلموه بملن/ محمود دمحم دمحم 

عن  22522برلم  21111111، ليد فى  5111.111عمرو فتوح فوده المهدى العسكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/ فتوح فوده المهدى العسكرى-تجاره فضيات واكسسواراتها ، بجهة : ميت فضاله

عن ترزى  22521برلم  21111114، ليد فى  5111.111ريحاب محمود ابوالعطا ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 حريمى ، بجهة : ميت فضاله ملن/ خيرى امين اسماعيل السنيطى

عن ترزى حريمى ،  22512برلم  21111122، ليد فى  1111.111دمحم دمحم دمحم ابوحلبيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بجهة : منية سمنود بملن/ دمحم دمحم ابوحلبيه

 22542برلم  21111111، ليد فى  51111.111حموده ايمن الشحات الششتاوى الدومانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عن تجاره منظفات و مستحضرات تجميل ، بجهة : شارع فرحات بملن/ جمال محمود جاد الشعراوى

عن  22562برلم  21111112، ليد فى  11111.111فتحى عبدالفتاح عبدالمنعم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن/محمود حسنى يوسف حطب-تجاره زجاج ، بجهة : جراح

عن ترزى  22523برلم  21111114، ليد فى  1111.111محمود ابراهيم دمحم الموافى لطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/ عبدالدايم دمحم عبدالمطلب-حريمى ، بجهة : البيلوق

عن  22526برلم  21111114، ليد فى  25111.111المنشاوى لتجاره لطع غيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 بملن/ حسام المنشاوى دمحم دمحم-تجاره لطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : البساتين



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة ، بجهة  22613برلم  21111123 ، ليد فى 11111.111وفاء محمود ابراهيم دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 : سنبخت ملن/ مصطفى منصور منصور سالم

عن تجاره  22613برلم  21111122، ليد فى  111111.111دمحم السيد النادى خفاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن/ عبدهللا دمحم ابراهيم على-وتوزيع ايس كريم ، بجهة : شارع حسن االكبر

عن مكتب  22566برلم  21111112، ليد فى  51111.111اشرف فتحى الشال العاملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 تسويك مالبس جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ، بجهة : نوسا الغيط ملن/ فاتن عبدهللا السعيد الغريب

عن تجاره  22521برلم  21111115، ليد فى  5111.111ه ،  دمحم ابوالحسن السيد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  32

 بملن/ناهد ابراهيم عبدالهادى سالم-مالبس جاهزه اطفال ، بجهة : نوسا الغيط

عن  22551برلم  21111113، ليد فى  11111.111عبدالمعطى عبدالمنعم عبدالبالى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ء ، بجهة : نوسا البحر ملن/ عزه اسماعيل اسماعيل البلتاجىورشة لحام معادن بالكهربا

عن تجارة بويات فى  22522برلم  21111114، ليد فى  1111.111كريم دمحم رشاد لطف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عبوات مغلمه ، بجهة : شارع الثورة ملن/ دمحم السيد احمد عبدالمادر

عن مكتب  22615برلم  21111123، ليد فى  51111.111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدهللا عبدالوهاب  -  41

 بملن/ عبدهللا عبدالوهاب دمحم-مماوالت عامه ، بجهة : ميت اشنا

عن محل البماله ،  22525برلم  21111113، ليد فى  5111.111فاطمه دمحم ابراهيم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن/ دمحم فاروق ابراهيم احمد-هرجت الصغرىبجهة : ص

عن تحضير وبيع  22521برلم  21111114، ليد فى  1111.111امل ابراهيم الشحات عالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/ محمود عزالدين دمحم الشربينى-ماكوالت جاهزه ، بجهة : منشاه االخوه

عن تجاره  22512برلم  21111121، ليد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اشرف دمحم دمحم دمحم سيد احمد  -  43

 بملن/ يحى مصطفى الوند و اسراء بكر الوند-اكسسوار محمول ، بجهة : شارع البوسته

عن  22616برلم  21111124، ليد فى  15111.111سالى مصطفى عبدالعزيز عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن/ مصطفى عبدالعزيز عامر-ادوات مكتبيه ، بجهة : نوسا الغيط-مكتبه

عن صالون  22612برلم  21111122، ليد فى  11111.111السعيد سامى السعيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن /ناجد عرفه السعيد عرفه-حالله ، بجهة : سماحه 

عن توزيع مالبس  22612برلم  21111122، ليد فى  51111.111رأس ماله ،  عماد دمحم معاز السعيد  ، تاجر فرد ،  -  46

 بملن/دمحم معاز السعيد سليم-جاهزه)فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه( ، بجهة : طنامل الغربى

يز وبيع عن تجه 22621برلم  21111131، ليد فى  11111.111نعيم دمحم منصور السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/عالء محمود عبدالممصود والى-مأكوالت جاهزه ، بجهة : طنامل الشرلى

عن استيراد  22542برلم  21111111، ليد فى  511111.111حسانين دمحم حسانين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

سجل تجارى لمنصوره  121216تجارى رلم ، بجهة : كان له سجل  6من المجموعه  36والفمره  11وتصدير فيما عدا المجموعه 

 2111/11/31فى  65443وتم شطبه بامر محو رلم 

 22551برلم  21111111، ليد فى  11111.111محمود فكرى عبداللطيف المرسى شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن/عبداللطيف فكرى عبداللطيف المرسى-عن معرض سيارات ، بجهة : ميت فضاله

عن استيراد  22542برلم  21111111، ليد فى  511111.111حسانين دمحم حسانين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/ محمود عبدالحليم عبدالحى عبدالجليل-، بجهة : الالوندى 6من المجموعه  36والفمره  11وتصدير فيما عدا المجموعه 
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عن مكتب  22562برلم  21111112، ليد فى  111111.111رأس ماله ،   احمد ماهر احمد سليمان  ، تاجر فرد ، -  51

 مماوالت عامه ، بجهة : ميت فضاله بملن/ ماهراحمد احمد سليمان

عن منجد عربى  22524برلم  21111114، ليد فى  51111.111ابراهيم رضا دمحم عياده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن/ نوال االمام خليفه-وندىولوازم تنجيد ، بجهة : كفرالال

عن مخزن لتجاره الخرده  22611برلم  21111122، ليد فى  5111.111دمحم لاسم دمحم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن/ خيريه مصطفى محمود ابوريا-، بجهة : كفر المندره

عن  11615برلم  21111113، ليد فى  111111.111مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بملن/السيد عسكر عسكر-مصنع اكياس بالستين ، بجهة : ميت مسعود

عن  11615برلم  21111113، ليد فى  111111.111مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

بملن/المنجى عبدالبالى على سليمان عن نشاط/مكتب استيراد -مسعودمصنع اكياس بالستين ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه ميت 

 353وتصدير تجاره خامات بالستين والسمه التجاريه مؤسسه االتحاد بالست للصناعه وتجاره خامات البالستين مودع برلم 

 11615مميد  2116/2/21فى

عن  11615برلم  21111113، ليد فى  111111.111مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

بملن/شفيك عبدالحميد السباعى عن نشاط مخزن لتجاره خامات -مصنع اكياس بالستين ، بجهة : له فرع بناحيه ميت مسعود 

 11615وليد برلم تابع  2116/5/23فى  1142البالستين مودع برلم 

عن  11615برلم  21111113، ليد فى  111111.111س ماله ،  مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى  ، تاجر فرد ، رأ -  52

بملن/السيد عسكر عسكر المتولى عن نشاط مخزن لتجاره خامات -مصنع اكياس بالستين ، بجهة : له فرع بناحيه ميت مسعود 

 وليد برلم تابع 2112/5/16فى  1122البالستين مودع برلم 

عن تصنيع  22523برلم  21111116، ليد فى  211111.111د ، رأس ماله ،  كرم عبدالمنطلب دمحم حميده  ، تاجر فر -  52

 بملن/كرم عبدالمنطلب دمحم حميده-تريكو ، بجهة : عزبه الشوكى

عن مكتب  22513برلم  21111121، ليد فى  111111.111دمحم مجاهد عبدالحميد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الغيط بملن/ مجاهد عبدالحميد مدكور مماوالت عامه ، بجهة : نوسا

عن  22621برلم  21111131، ليد فى  111111.111هانى جمال عبدالبالى دمحم المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مصنع تريكو ، بجهة : ميت مسعود ملن/ هانى جمال عبدالبالى دمحم المرسى

عن  22553برلم  21111113، ليد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  ممتازه الجوهرى عبدالرازق عبدالفتاح  ، تاج -  61

 بملن/ هيثم دمحم ابراهيم اسماعيل-شارع مجاهد-تجاره مالبس رياضيه ، بجهة : البيلوق

عن ورشه  22561برلم  21111113، ليد فى  211111.111رشا دمحم فتحى ابراهيم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن/ احمد دمحم دمحم المتبولى-وخراطه بالكهرباء ، بجهة : نوسا البحر لحام معادن

عن مغسله  22565برلم  21111112، ليد فى  51111.111منى زكى حامد سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مفروشات و سجاد ، بجهة : ميت ابوالحسين بملن/ عبدالنبى دمحم دمحم الشافعى

عن معرض  21554برلم  21111122، ليد فى  11111.111عبد الفتاح يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ابراهيم -  64

 ادوات صحية ، بجهة : شارع بنن مصر ملن/ ايمن عبد البالى السعيد

رض عن مع 21554برلم  21111122، ليد فى  11111.111دمحم ابراهيم عبد الفتاح يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

ادوات صحية ، بجهة : له محل رئيسى بناحية فيشا بنا ملن/ ابراهيم عبد الفتاح يوسف عن نشاط مكتب مماوالت عامة اودع برلم 

 21554وليد برلم  2112/15/11فى  162

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نع عن مص 22612برلم  21111121، ليد فى  11111.111جمال عماد الدين ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بملن/عماد الدين ابراهيم على خلف-تريكو ، بجهة : طنامل الغربى

عن  22612برلم  21111122، ليد فى  12111.111صابرين ابراهيم عبدالصمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن/على باشا على الشربينى-تجاره حدايد وبويات ، بجهة : شنشا

عن تصنيع  22556برلم  21111113، ليد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم حسنى ابراهيم سليمان -  62

 بملن/ روايح مصطفى كامل الدمراوى-تريكو ، بجهة : طنامل الغربى

عن تجاره  22561برلم  21111112، ليد فى  11111.111فرج فرج معوض فرج الميمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ح بملن/ فرج دمحم فرجزجاج ، بجهة : جرا

عن مزرعة  22525برلم  21111116، ليد فى  21111.111ايمان سعد احمد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مواشى ، بجهة : منية سمنود ملن/ سعد احمد عبدالممصود مسعود

عن ممله مسليات  22512برلم  21111122، ليد فى  5111.111احمد السيد عبدالسالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 البساتين بملن/ نشوى نبيه احمد -، بجهة : اجا 

عن زخرفه  22522برلم  21111112، ليد فى  11111.111دمحم مصطفى عبدالموى الناغى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/ منصور حميده منصور الزغبى-الزجاج ، بجهة : جراح

عن بيع  22611برلم  21111122، ليد فى  111111.111عبدالنبى ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهيم  -  23

 اجهزه محمول ، بجهة : شارع بورسعيد بملن/ السيد احمد السيد احمد خالف

ن ورشه ع 22614برلم  21111122، ليد فى  11111.111حكمت احمد عبدالعزيز عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/ اشرف عبدالعاطى نصر الجندى-زخرفه زجاج ، بجهة : جراح

عن بيع وطحن  22622برلم  21111131، ليد فى  51111.111جاد عبدهللا عبدالنور عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بن وتعبئة مواد غذائية ، بجهة : فيشا بنا ملن/ زكريا دمحم السعيد دويدار

عن مصنع مالبس  22552برلم  21111112، ليد فى  2111.111احمد حامد سمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  26

 جاهزه فيما عدا المهمات و المالبس العسكريه ، بجهة : البساتين بملن/ احمد حامد ابراهيم سمره

عن تجاره مالبس  22551برلم  21111112، ليد فى  11111.111السيد رزق محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/فاتن عزمى الشربينى المرسى-جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه ، بجهة : نوسا البحر

عن  22555برلم  21111113، ليد فى  1111.111نبيله شيبه الحمد ابراهيم شرف الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 نشاه عبد النبى بملن/ محب كمال عثمان حسنتجاره بماله ، بجهة : م

عن تجارة ادوات  22522برلم  21111114، ليد فى  5111.111نورا احمد منصور الكنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مكتبيه ، بجهة : دروه ملن/ دمحم عبدهللا دمحم شعالن

عن تجاره سجاد  22526برلم  21111112، ليد فى  211111.111عبدهللا صبحى دمحم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/ ام دمحم دمحم حسن سليم-وموكيت ، بجهة : طنامل الغربى

عن مخزن لتجارة  15212برلم  21111121، ليد فى  11111.111دمحم احمد دمحم ابوحليمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ديرس ملن/ هبه عبدالحميد حافظ مشالىاالعالف ومستلزمات المزارع ، بجهة : ال

عن مخزن لتجارة  15212برلم  21111121، ليد فى  11111.111دمحم احمد دمحم ابوحليمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

االعالف ومستلزمات المزارع ، بجهة : له محل رئيسى بناحية شبراويش ملن /يوسف منصور عبدهللا حسب النبى عن نشاط / بيع 

 15212وليد برلم  2116/12/2فى  1352مليون جنيه واودع برلم  1111111اعالف براس مال 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمديم  22511برلم  21111122، ليد فى  11111.111السيد فتحى النجاشى عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 عبداللطيفمشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : طنامل الغربى بملن/ دمحم فتحى النجاشى 

عن تجاره  22611برلم  21111131، ليد فى  51111.111منى امين الششتاوى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/ مصطفى عبدالنبى دمحم-ادوات كهربائيه ، بجهة : سماحه

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رى السعيد الفخرانى و شريكه ) الفخرانى(   شركة  ،  تجاره الحلويات والبليله وحديمه مالهى ومكتب استيراد السعيد صب -  1

برلم  21111113،ليدت فى  2111111.111،رأس مالها      6من المجموعه  36والفمره  11وتصدير فيما عدا المجموعه 

من المجموعه  36والفمره  11ب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه ، عن تجاره الحلويات والبليله وحديمه مالهى ومكت 22552

 بملن/السعيد صبرى السعيد الفخرانى-طريك اجا ميت غمر السريع -، بجهة : الديرس 6

السعيد صبرى السعيد الفخرانى و شريكه ) الفخرانى(   شركة  ،  تجاره الحلويات والبليله وحديمه مالهى ومكتب استيراد  -  2

برلم  21111113،ليدت فى  2111111.111،رأس مالها      6من المجموعه  36والفمره  11ير فيما عدا المجموعه وتصد

من المجموعه  36والفمره  11، عن تجاره الحلويات والبليله وحديمه مالهى ومكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  22552

فى  22552وليد برلم تابع  2125رى السعيد الفخرانى مودع برلم بملن/شولى صب-، بجهة : له فرع بناحيه الجالء 6

2111/11/3 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21111111، وفى تاريخ    15266تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ماجد احمد احمد حسن  ،     - 1

 محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    11443ابراهيم سامى ابراهيم المغربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 تجاره نهائياالسجل  تم محو الميد العتزاله ال

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    13421دمحم دمحم عبد الفتاح المرساوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    12112عبدالخالك رزق ابراهيم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تاريخ    11154سعديه محمود دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تاريخ    2565،  سبك ليده برلم :  ست البنات عبدالحى الحنفى  ،  تاجر فرد    - 6

 تم محو هذا الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تاريخ    11122منال دمحم ابراهيم عبدالنبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 نهائياتم محو الميد العتزالها التجاره 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111112، وفى تاريخ    2431ياسر عبدالبارى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

السجل  تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    16453حسن يوسف المنسى شوره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21111112، وفى تاريخ    22223رضا دمحم ابراهيم عياده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    12212 مؤسسة الجوهرى للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   - 11

 السجل  تم محو هذا الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21111111، وفى تاريخ    16224فوزى دمحم فوزى البلشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    11422 عبد هللا دمحم شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : اسالم دمحم   - 13

 السجل  تم محو هذا الميد العتزال التجارة نهائيا

تم    21111114، وفى تاريخ    12116فايزه السيد دمحم عبدالمنعم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 /شطب السجل  تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيامحو

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    11213محمود عزالدين دمحم الشربينى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    12213يده برلم : السعيد طاهر دمحم ضباشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 16

 تم محو هذا الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    12111هويده محمود ابراهيم تعلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 السجل  تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تاريخ    361عبدالعظيم السيد حسن هدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 تم محو الميد للوفاه

تم    21111116، وفى تاريخ    21552عبده مصطفى عبد العظيم مصطفى العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 محو الميد العتزاله التجارهمحو/شطب السجل  تم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    16162احمد سعد شلبي سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تاريخ    3223عماد دمحم عزت ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    2121دمحم عبد الحليم متولى سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 السجل  تم محو هذا الميدالعتزاله التجاره نهائيا



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    12413تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   عماد الدين دمحم حسن حمزه  ،   - 23

 تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    2122هدى ابراهيم على صبحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 للوفاه تم محو الميد العتزالها التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تاريخ    2122هدى ابراهيم على صبح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 محو الميد العتزالها التجاره للوفاه

طب تم محو/ش   21111122، وفى تاريخ    12122عواطف عبدربه سالم يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 السجل  تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تاريخ    11252فايزه دمحم عبدالعليم النادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    21235لم : امير عزت حسين حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده بر   - 22

 تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21111124، وفى تاريخ    12514امال دمحم السعيد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تاريخ    12133السيد حسن مرعوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : نجاح    - 31

 تم محو الميد العتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تاريخ    11125صبحى دمحم عطيه ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 لميد العتزاله التجاره نهائياتم محو ا

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تاريخ    6121عليه دمحم دمحم العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 محو الميدالعتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111121ى تاريخ ، وف   21222شولى عبدهللا ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    3524عبدالرحمن فتحى دمحم ابوسكينه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم    21111131، وفى تاريخ    12512ابراهيم عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  ابراهيم عبدالهادى   - 35

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجاره فى هذا النشاط

تم تم محو/شطب السجل     21111131، وفى تاريخ    12254على صدلى على عوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21111131، وفى تاريخ    15111سمير ابراهيم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111131، وفى تاريخ    11132رضا دمحم على حسن البيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111131، وفى تاريخ    313محمود محمود رمضان الفرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 السجل  تم محو الميد العتزاله التجاره للوفاه

تم    21111131، وفى تاريخ    21321م عبدالعظيم عبدالحليم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عماد عبدالحلي   - 41

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد العتزاله التجاره نهائيا



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   12122فرد ،، سبك ليده برلم مصطفى صالح اسماعيل صالح العسكرى  تاجر  -  1

 جنيه   211111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   12122مصطفى صالح اسماعيل صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   211111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:  

تم تعديل رأس المال   21111111وفي تاريخ ،   21254عبدالمنعم زغلول عبدالعزيز المسيرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   1111111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111112وفي تاريخ ،   22224واتير والمحركات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم العنانى لتجاره الم -  4

 جنيه   121111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , تم ت  21111113وفي تاريخ ،   13141سالم عبد الحى عبد الغنى عبد الحى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111112وفي تاريخ ،   321مجدى صالح دمحم عيسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   1511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111112وفي تاريخ ،   16112ود رضا عبد المنعم اسماعيل الشوبكى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم محم -  2

 جنيه   51111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111112وفي تاريخ ،   11633احمد دمحم دمحم عطيه غزاله  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   2111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   1525عطا سعد نصر عمر االخطابى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   121111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   21142احمد دمحم احمد رمضان عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111114وفي تاريخ ،   21121هانى جمال متولى صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   21111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111115وفي تاريخ ،   22411وجيه ابراهيم ابراهيم رخا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   22532تامر مصطفى ابراهيم سيف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   5111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111112،  وفي تاريخ  22311خالد دمحم عاشور عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   311111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111121وفي تاريخ ،   11122فاطمه عبدالشافى اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس   21111123وفي تاريخ ،   12112احمد عبد اللطيف المرسى عبد اللطيف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   511111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

  21111123وفي تاريخ ،   12112تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  تعديل االسم التجارى الى احمد المرسى للمماوالت العامه  -  12

 جنيه   511111.111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   12121ايمن الزغبى عبدهللا على محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   51111.111صف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،و

تم تعديل رأس المال , وصف   21111122وفي تاريخ ،   14362دمحم على عبد السالم نور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   21251منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم سمير مصطفى -  21

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 تم تعديل رأس المال , وصف  21111131وفي تاريخ ،   22211احمد دمحم متولى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   211111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111131وفي تاريخ ،   21134ابراهيم عبد هللا دمحم درويش شجر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   551111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111131وفي تاريخ ،   22411هللا السيد المتولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم عطا -  23

 جنيه   121111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  22541ق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كمال مصطفى المرسى مرزو -  1

 بملن/كمال مصطفى المرسى مرزوق-الـتأشير:   ، جنابيه نوسا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  22542حسانين دمحم حسانين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 2111/11/31فى  65443سجل تجارى لمنصوره وتم شطبه بامر محو رلم  121216، كان له سجل تجارى رلم  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  22542حسانين دمحم حسانين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 لجليلبملن/ محمود عبدالحليم عبدالحى عبدا-الـتأشير:   ، الالوندى

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  22551محمود فكرى عبداللطيف المرسى شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 بملن/عبداللطيف فكرى عبداللطيف المرسى-, وصف الـتأشير:   ، ميت فضاله

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  22542 حموده ايمن الشحات الششتاوى الدومانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 , وصف الـتأشير:   ، شارع فرحات بملن/ جمال محمود جاد الشعراوى

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22551السيد رزق محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 ى المرسى بملن/فاتن عزمى الشربين-الـتأشير:   ، نوسا البحر

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111112وفي تاريخ  22552دمحم احمد حامد سمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 ، البساتين بملن/ احمد حامد ابراهيم سمره



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  22555نبيله شيبه الحمد ابراهيم شرف الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 وصف الـتأشير:   ، منشاه عبد النبى بملن/ محب كمال عثمان حسن

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  11615مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

ستين بناحيه ميت مسعود بملن/السيد عسكر عسكر وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط/مصنع اكياس بال

 2121مائه الف جنيه وسمتها التجاريه مؤسسه االتحاد بالست للصناعه وتجاره خامات البالستين اودع برلم 111111براس مال 

 11615وليد برلم تابع 

تم تعديل العنوان ,  21111113 وفي تاريخ 22552عرفه ابوزيد اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 بملن/ فايزه احمد احمد عبدهللا الطيار-وصف الـتأشير:   ، نوسا البحر

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  21424عمرو دمحم مرزوق دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 اكتوبر بجوار الساحه بملن/ فؤاد عبده سالمه 6شارع  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / اجا 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  11615مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بملن/السيد عسكر عسكر-وصف الـتأشير:   ، ميت مسعود

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  11615ليده برلم    مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك  -  13

بملن/المنجى عبدالبالى على سليمان عن نشاط/مكتب استيراد وتصدير -وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه ميت مسعود

 353ع برلم تجاره خامات بالستين والسمه التجاريه مؤسسه االتحاد بالست للصناعه وتجاره خامات البالستين مود

 11615مميد  2116/2/21فى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  11615مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

بملن/شفيك عبدالحميد السباعى عن نشاط مخزن لتجاره خامات البالستين مودع -وصف الـتأشير:   ، له فرع بناحيه ميت مسعود 

 11615وليد برلم تابع  2116/5/23فى  1142برلم 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  11615مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

ستين مودع بملن/السيد عسكر عسكر المتولى عن نشاط مخزن لتجاره خامات البال-وصف الـتأشير:   ، له فرع بناحيه ميت مسعود 

 وليد برلم تابع 2112/5/16فى  1122برلم 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  22561ايمن عيد المتولى عيد الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 وصف الـتأشير:   ، نوسا البحر ملن/ سلوى دمحم المرسى عبد ربه

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  22554تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابوالنصر محمود ابوالنصر عسكر ،  -  12

 بملن/عبدالفتاح دمحم الرفاعى-وصف الـتأشير:   ، شبراويش

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  22551عبدالمعطى عبدالمنعم عبدالبالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ، نوسا البحر ملن/ عزه اسماعيل اسماعيل البلتاجى   وصف الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  22561رشا دمحم فتحى ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 بملن/ احمد دمحم دمحم المتبولى-الـتأشير:   ، نوسا البحر

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  22553، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ممتازه الجوهرى عبدالرازق عبدالفتاح  -  21

 بملن/ هيثم دمحم ابراهيم اسماعيل-شارع مجاهد-, وصف الـتأشير:   ، البيلوق

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22565منى زكى حامد سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 :   ، ميت ابوالحسين بملن/ عبدالنبى دمحم دمحم الشافعىالـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22563احمد مجدى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتأشير:   ، ميت مسعود بملن/ مجدى نصر عبدالوهاب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  21456سبك ليده برلم      رايه شحاته عبدالدايم السيد ، تاجر فرد ، -  23

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/ ثروت العوضى دمحم صالح

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22566اشرف فتحى الشال العاملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 يط ملن/ فاتن عبدهللا السعيد الغريبالـتأشير:   ، نوسا الغ

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22562صبرى البهى فهيم البهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 بملن/ فرج حامد البسيونى حسن-الـتأشير:   ، كفر النجباء

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22564م    ابراهيم ابراهيم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  26

 الـتأشير:   ، اخطاب بملن/ السيد دمحم عبدهللا عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22562احمد ماهر احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 مد سليمانالـتأشير:   ، ميت فضاله بملن/ ماهراحمد اح

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22562فتحى عبدالفتاح عبدالمنعم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 بملن/محمود حسنى يوسف حطب-وصف الـتأشير:   ، جراح

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22561فرج فرج معوض فرج الميمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، جراح بملن/ فرج دمحم فرج

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  22521ابراهيم كمال متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 اخطاب بملن/ العيسوى عبدالمادر ابوريه عمرو -الـتأشير:   ، جلموه

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  22522المهدى العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو فتوح فوده  -  31

 بملن/ فتوح فوده المهدى العسكرى-وصف الـتأشير:   ، ميت فضاله

وصف تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  22521دمحم كمال متولى متولى حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 الـتأشير:   ، جلموه بملن/ محمود دمحم دمحم محمود الحرايرى

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  13142فتحى نصر حمزه النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 بملن / فتحى نصر حمزه النجار -منيه سمنود -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / اجا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  22525فاطمه دمحم ابراهيم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 بملن/ دمحم فاروق ابراهيم احمد-الـتأشير:   ، صهرجت الصغرى

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21111114وفي تاريخ  22521امل ابراهيم الشحات عالله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 بملن/ محمود عزالدين دمحم الشربينى-الـتأشير:   ، منشاه االخوه

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  22521ريحاب محمود ابوالعطا ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 وصف الـتأشير:   ، ميت فضاله ملن/ خيرى امين اسماعيل السنيطى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  22522 رشاد لطف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم دمحم -  32

 ، شارع الثورة ملن/ دمحم السيد احمد عبدالمادر

عنوان , تم تعديل ال 21111114وفي تاريخ  22526المنشاوى لتجاره لطع غيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 بملن/ حسام المنشاوى دمحم دمحم-وصف الـتأشير:   ، البساتين

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  22523محمود ابراهيم دمحم الموافى لطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 بملن/ عبدالدايم دمحم عبدالمطلب-وصف الـتأشير:   ، البيلوق

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  22524 عياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم رضا دمحم -  41

 بملن/ نوال االمام خليفه-الـتأشير:   ، كفرالالوندى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  22522نورا احمد منصور الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ، دروه ملن/ دمحم عبدهللا دمحم شعالن  الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  22425محمود حسنى زكى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/السيد جمعه عبدهللا جنينه

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  22521ده برلم    دمحم ابوالحسن السيد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  43

 بملن/ناهد ابراهيم عبدالهادى سالم -الـتأشير:   ، نوسا الغيط

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  22522على السعيد السيد السيد الميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 بملن/السعيد السيد السيد الميه -الـتأشير:   ، نوسا البحر

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  22524عبدهللا ابراهيم دمحم على عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 بملن/دمحم عبدهللا ابراهيم دمحم -شارع مدخل البلد لريه شبراويش-الـتأشير:   ، شبراويش

وفي تاريخ  22524رى الى / مؤسسه عسكر لتجاره مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    تم تعديل االسم التجا -  46

 بملن/دمحم عبدهللا ابراهيم دمحم -شارع مدخل البلد لريه شبراويش-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شبراويش 21111116

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  21212    وليد عبده دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  42

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى/ياسر بدوى عبدالرحمن بدوى

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  22525ايمان سعد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 عبدالممصود مسعود الـتأشير:   ، منية سمنود ملن/ سعد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  22523كرم عبدالمنطلب دمحم حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 بملن/كرم عبدالمنطلب دمحم حميده-الـتأشير:   ، عزبه الشوكى

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22522دمحم مصطفى عبدالموى الناغى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 بملن/ منصور حميده منصور الزغبى-الـتأشير:   ، جراح

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  22526عبدهللا صبحى دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 بملن/ ام دمحم دمحم حسن سليم-الـتأشير:   ، طنامل الغربى

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

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

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

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

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

وصف الـتأشير:   ، تم شطب المحل الكائن بالمنصورة بناحية شارع االمام دمحم عبده متفرع من شارع النخلة بتوريل ملن/ محسن 

 ى فرععربان السيد جنينه بعد تحويله ال

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

وصف الـتأشير:   ، تم شطب المحل الكائن بالمنصورة بناحية شارع االمام دمحم عبده متفرع من شارع النخلة بتوريل ملن/ محسن 

 يله الى فرععربان السيد جنينه بعد تحو

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  22522ابراهيم احمد السيد احمد ابوالطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 وصف الـتأشير:   ، السكه الجديده بملن/ رضا ابراهيم يوسف االشرم

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  21554دمحم ابراهيم عبد الفتاح يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الـتأشير:   ، شارع بنن مصر ملن/ ايمن عبد البالى السعيد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  21554دمحم ابراهيم عبد الفتاح يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

فى  162ا ملن/ ابراهيم عبد الفتاح يوسف عن نشاط مكتب مماوالت عامة اودع برلم الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحية فيشا بن

 21554وليد برلم  2112/15/11

 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  16232المرعى حسنين منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 دمحم ابراهيم احمدالـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالن الى/ السعيد 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22521احمد دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 بملن/ وائل احمد دمحم مطر-الـتأشير:   ، جراح

تعديل العنوان , وصف  تم 21111121وفي تاريخ  15212دمحم احمد دمحم ابوحليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، الديرس ملن/ هبه عبدالحميد حافظ مشالى

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  15212دمحم احمد دمحم ابوحليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

عن نشاط / بيع اعالف براس مال  الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحية شبراويش ملن /يوسف منصور عبدهللا حسب النبى

 15212وليد برلم  2116/12/2فى  1352مليون جنيه واودع برلم  1111111

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  15212دمحم احمد دمحم ابوحليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

لن/ هبه عبدالحميد حافظ مشالى عن نشاط مخزن لتجارة االعالف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية الديرس م

فى  15212وليد برلم تابع  2111عشرة االف جنيه مصرى الغير واودع برلم  11111ومستلزمات المزارع براس مال 

2111/11/21 

ل العنوان , وصف الـتأشير:   تم تعدي 21111121وفي تاريخ  22515احمد ايمن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 مركز اجا بملن/ فتحى احمد ابوالمعاطى -، ميت فضاله 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22514ياسر سعد شلبى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 بملن/ السيد دمحم على-الـتأشير:   ، نوسا البحر 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  22511على داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود المغاورى حسن  -  66

 بملن/ دمحم دمحم حسن البنا-وصف الـتأشير:   ، شبراويش

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22513دمحم مجاهد عبدالحميد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 :   ، نوسا الغيط بملن/ مجاهد عبدالحميد مدكورالـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22512اشرف دمحم دمحم دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 بملن/ يحى مصطفى الوند و اسراء بكر الوند-الـتأشير:   ، شارع البوسته

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  21211ر فرد ،  سبك ليده برلم    هدى حبيب دمحم حبيب ، تاج -  61

 بملن/ رضا العوضى ابوالمعاطى -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/ طنامل الغربى

ف تم تعديل العنوان , وص 21111121وفي تاريخ  22511حمدى دمحم حمدى ابوسليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، جراح بملن/ دمحم حمدى دمحم ابوسليمه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111122وفي تاريخ  22512دمحم دمحم دمحم ابوحلبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ، منية سمنود بملن/ دمحم دمحم ابوحلبيه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111122وفي تاريخ  22516برلم     نادر فتحى فرج فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  22

 بملن/ شاديه فتوح رمضان ابوبيه-، ميت مسعود

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22611ايهاب السيد دمحم العشماوى بلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 اجا بملن/ فايزه دمحم عبدالعليم النادىالـتأشير:   ، نوسا البحر مركز 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21111122وفي تاريخ  22611احمد ابراهيم عبدالنبى ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 وصف الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملن/ السيد احمد السيد احمد خالف

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22512سبك ليده برلم     احمد السيد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  -  25

 البساتين بملن/ نشوى نبيه احمد -الـتأشير:   ، اجا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22612وائل محمود دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

  عبدالحليم ابراهيم الشافعىبملن/ دمحم-الـتأشير:   ، منيه سمنود

تم تعديل العنوان ,  21111122وفي تاريخ  22511السيد فتحى النجاشى عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 وصف الـتأشير:   ، طنامل الغربى بملن/ دمحم فتحى النجاشى عبداللطيف

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  21554ك ليده برلم    دمحم ابراهيم عبد الفتاح يوسف ، تاجر فرد ،  سب -  22

الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى بناحية شارع بنن مصر ملن/ ايمن عبدالبالى السعيد عن نشاط معرض ادوات صحية براس مال 

 21554وليد برلم تابع  2111/11/22فى  2236عشرة االف جنيه اودع برلم  11111

تم تعديل العنوان ,  21111123وفي تاريخ  22614مرسى مصطفى سيد احمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ال -  21

 بملن/ احمد مصطفى سيد احمد المرسى-وصف الـتأشير:   ، سماحه

وان , وصف تم تعديل العن 21111123وفي تاريخ  22613وفاء محمود ابراهيم دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، سنبخت ملن/ مصطفى منصور منصور سالم

تم تعديل العنوان , وصف  21111123وفي تاريخ  22615دمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 بملن/ عبدهللا عبدالوهاب دمحم-الـتأشير:   ، ميت اشنا

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  22616تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سالى مصطفى عبدالعزيز عامر ، -  22

 بملن/ مصطفى عبدالعزيز عامر-وصف الـتأشير:   ، نوسا الغيط

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  21336سماح مصطفى عبدالعزيز عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 بملن/ عبدالفتاح على عبدالفتاح -مركز اجا  -م تعديل العنوان الى/ الالوندى وصف الـتأشير:   ، ت

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21111122وفي تاريخ  22611دمحم لاسم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 بملن/ خيريه مصطفى محمود ابوريا-كفر المندره

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22612عيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السعيد سامى الس -  25

 بملن /ناجد عرفه السعيد عرفه-الـتأشير:   ، سماحه 

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22612عماد دمحم معاز السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 بملن/دمحم معاز السعيد سليم -، طنامل الغربىالـتأشير:   

تم تعديل العنوان  21111122وفي تاريخ  22611عبدالرحمن مصطفى ندا احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 بملن/مصطفى ندا احمد ندا-, وصف الـتأشير:   ، البساتين

تم تعديل العنوان ,  21111122وفي تاريخ  22612سبك ليده برلم     صابرين ابراهيم عبدالصمد احمد ، تاجر فرد ،  -  22

 بملن/على باشا على الشربينى-وصف الـتأشير:   ، شنشا

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22615منعم فوزى دمحم عطيه البيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ه شارع المتولى بملن/ سوزان السيد عبدالرحمن شاهينناصي -الـتأشير:   ، شارع الجالء 

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22613دمحم السيد النادى خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 بملن/ عبدهللا دمحم ابراهيم على-الـتأشير:   ، شارع حسن االكبر



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22611ر فرد ،  سبك ليده برلم    رحمانه على العوضى المهدلى ، تاج -  11

 الـتأشير:   ، ميت مسعود ملن/ ابراهيم المتولى صادق

تم تعديل العنوان , وصف  21111122وفي تاريخ  22614حكمت احمد عبدالعزيز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بملن/ اشرف عبدالعاطى نصر الجندى-الـتأشير:   ، جراح

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22212مدحت شكرى الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية سنفا ملن/ شكرى الشحات دمحم عن نشاط مكتب تصدير ومماوالت عامه براس مال 

 خمسون الف جنيه اودع برلم وليد برلم سجل تجارى ميت غمر 51111

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22612جمال عماد الدين ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 بملن/عماد الدين ابراهيم على خلف-الـتأشير:   ، طنامل الغربى

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22612، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فوليه ربيع احمد الشيخ  -  15

 الـتأشير:   ، بمطارس بملن/ عبدالمنعم احمد دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  22616طارق دمحم خطاب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ميت ابوالحسين بملن/ اميره دمحم عبدالسميع عطيهالـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111131وفي تاريخ  12512ابراهيم عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 لهوصف الـتأشير:   ، تعديل الرئيسى االخر الى رئيسى و تعديل الرئيسى الى رئيسى اخر و شطبه بعد تعدي

تم تعديل العنوان , وصف  21111131وفي تاريخ  22611منى امين الششتاوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بملن/ مصطفى عبدالنبى دمحم-الـتأشير:   ، سماحه

العنوان , وصف  تم تعديل 21111131وفي تاريخ  21614احمد ابراهيم المتولى صادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالن الى / دمحم عبدالعاطى ابراهيم المليجى

تم تعديل العنوان ,  21111131وفي تاريخ  22621هانى جمال عبدالبالى دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

  المرسىوصف الـتأشير:   ، ميت مسعود ملن/ هانى جمال عبدالبالى دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21111131وفي تاريخ  22622جاد عبدهللا عبدالنور عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، فيشا بنا ملن/ زكريا دمحم السعيد دويدار

تم تعديل العنوان , وصف  21111131وفي تاريخ  22621نعيم دمحم منصور السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 بملن/عالء محمود عبدالممصود والى-الـتأشير:   ، طنامل الشرلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ف التأشير:  تم تعديل النشاط , وص21111112وفي تاريخ  22114احمد دمحم هالل الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 تم تعديل النشاط الى/ ورشه دهانات موبيليات و ديكورات يدوى

تم تعديل النشاط , وصف 21111112وفي تاريخ  12221احمد الغريب مصطفى غبور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ مشغل تطريز

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111121وفي تاريخ  12241يده برلم   احمد حامد هالل عواد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  3

 اضافه نشاط / تجاره سلع تموينيه وتعبئه مواد غذائيه



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , 21111121وفي تاريخ  12625ابراهيم الشحات الطنطاوى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 الى / تجاره خردوات و مستحضرات تجميل و عطور و منظفات فى عبوات مغلمه وصف التأشير:  تم تعديل النشاط

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  22522نورا احمد منصور الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  22542حسانين دمحم حسانين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22611رحمانه على العوضى المهدلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  21554 ابراهيم عبد الفتاح يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  22521دمحم كمال متولى متولى حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  22525دمحم ابراهيم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطمه  -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  22522كريم دمحم رشاد لطف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  22526السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    المنشاوى لتجاره لطع غيار -  2

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22513دمحم مجاهد عبدالحميد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  22561لشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن عيد المتولى عيد ا -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22562فتحى عبدالفتاح عبدالمنعم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111116وفي تاريخ  22525ود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمان سعد احمد مسع -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22611ايهاب السيد دمحم العشماوى بلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22612اجر فرد ،  سبك ليده برلم   فوليه ربيع احمد الشيخ ، ت -  14

 التأشير: خاص



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  22553ممتازه الجوهرى عبدالرازق عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111131وفي تاريخ  22611، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منى امين الششتاوى ابراهيم  -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22612صابرين ابراهيم عبدالصمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111123وفي تاريخ  22615تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم ، -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  22521ابراهيم كمال متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22564فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم ابراهيم على ابراهيم ، تاجر -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  22521ريحاب محمود ابوالعطا ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  22523تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود ابراهيم دمحم الموافى لطفى ،  -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22516نادر فتحى فرج فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111131وفي تاريخ  22621ده برلم   نعيم دمحم منصور السيد ، تاجر فرد ،  سبك لي -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22521احمد دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111131وفي تاريخ  22622  جاد عبدهللا عبدالنور عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22522ابراهيم احمد السيد احمد ابوالطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  11615رلم   مصطفى شفيك عبدالحميد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22512احمد السيد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22514ياسر سعد شلبى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22552دمحم احمد حامد سمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116خ وفي تاري 22524عبدهللا ابراهيم دمحم على عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 وصف التأشير: 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

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22611احمد ابراهيم عبدالنبى ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  22524سبك ليده برلم   تم تعديل االسم التجارى الى / مؤسسه عسكر لتجاره مواد البناء ، تاجر فرد ،   -  34

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21111116

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22526عبدهللا صبحى دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22612   عماد دمحم معاز السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21111122وفي تاريخ  22611دمحم لاسم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  22551عبدالمعطى عبدالمنعم عبدالبالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  22561رشا دمحم فتحى ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114تاريخ وفي  22524ابراهيم رضا دمحم عياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112تاريخ وفي  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  22612جمال عماد الدين ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111131ي تاريخ وف 22621هانى جمال عبدالبالى دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22565منى زكى حامد سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22512دمحم دمحم دمحم ابوحلبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22563احمد مجدى نصر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  22551محمود فكرى عبداللطيف المرسى شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111123وفي تاريخ  22613وفاء محمود ابراهيم دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

يل نوع الشركة , تم تعد21111112وفي تاريخ  22522دمحم مصطفى عبدالموى الناغى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: 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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22562احمد ماهر احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

نوع تم تعديل 21111122وفي تاريخ  22611عبدالرحمن مصطفى ندا احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22614حكمت احمد عبدالعزيز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

لشركة , تم تعديل نوع ا21111121وفي تاريخ  22616طارق دمحم خطاب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22562صبرى البهى فهيم البهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22612وائل محمود دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 لتأشير: خاصا

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  22561فرج فرج معوض فرج الميمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  22554ابوالنصر محمود ابوالنصر عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  22541كمال مصطفى المرسى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  22521دمحم ابوالحسن السيد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111123وفي تاريخ  22614المرسى مصطفى سيد احمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22613دمحم السيد النادى خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  22522مرو فتوح فوده المهدى العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ع -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  22616سالى مصطفى عبدالعزيز عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  22511ود المغاورى حسن على داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محم -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  22552عرفه ابوزيد اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111122وفي تاريخ  22612د سامى السعيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السعي -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22615منعم فوزى دمحم عطيه البيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصف التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  22555لحمد ابراهيم شرف الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نبيله شيبه ا -  61

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111122وفي تاريخ  22511السيد فتحى النجاشى عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111116وفي تاريخ  22523دالمنطلب دمحم حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كرم عب -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22566اشرف فتحى الشال العاملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  22551د احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد رزق محمو -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  22521امل ابراهيم الشحات عالله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  22512مد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اشرف دمحم دمحم دمحم سيد اح -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22511حمدى دمحم حمدى ابوسليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  22515،  سبك ليده برلم   احمد ايمن دمحم احمد ، تاجر فرد  -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  22522على السعيد السيد السيد الميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  22542جر فرد ،  سبك ليده برلم   حموده ايمن الشحات الششتاوى الدومانى ، تا -  21

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  15212دمحم احمد دمحم ابوحليمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

  الكيان المانوني  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111112وفي تاريخ  22141محمود محسن عربان السيد جنينه ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مصطفى صالح اسماعيل صالح  12122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  1

 العسكرى  

الى: اضافه سمه تجاريه/ كينج برازر للتريكو  21214تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112،  فى تاريخ :   -  2

King Brother   

الى: اضافه سمه تجاريه/مؤسسه االتحاد  11615لتأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم ا21111113،  فى تاريخ :   -  3

 بالست للصناعه وتجاره خامات البالستين  

الى: تم اضافه سمه تجاريه/ مكه لالدويه  21212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  4

 البيطريه  

الى: مؤسسة الوالء لالستيراد والتصدير ونمل  22141تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112تاريخ : ،  فى   -  5

 وتوريدات مواد البناء  

الى: مؤسسة الوالء لالستيراد والتصدير ونمل  22141تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112،  فى تاريخ :   -  6

 مواد البناء  وتوريدات 

الى: اضافه السمه التجاريه/ مؤسسه الشامل  12241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  2

 لتجاره وتعبئه المواد الغذائيه  

 تجاريه/ الماكس  الى: تم اضافه سمه  16232تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  2

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسه  12625تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  1

 الفرلان للتجاره ) عطور و منظفات و مستحضرات تجميل (  

 الى: تم اضافه سمه تجاريه / ديكوريشن   22522م تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برل21111122،  فى تاريخ :   -  11

الى: تم تعديل االسم التجارى الى / مؤسسه  22524تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  11

 عسكر لتجاره مواد البناء  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111111، وفى تاريخ    12214شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم محو الميد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها نهائيا

تم    21111111، وفى تاريخ    12214شركة تضامن  سبك ليدها برلم : شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ،    - 2

 محو/شطب السجل  تم محو الميد لحل الشركه واالنتهاء من تصفيتها نهائيا

تم    21111112، وفى تاريخ    12525شركه مصطفى فاروق باشا وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 الميد لفض الشركه و االنتهاء من تصفيتها نهائيا محو/شطب السجل  تم محو هذا

تم    21111123، وفى تاريخ    14342شركه شعبان نصر الدين عبد السميع وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  تم محو هذا الميد لحل الشركة واالنتهاء من تصفيتها نهائيا

تم محو/شطب    21111131، وفى تاريخ    2661شريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : شركة عبير رافت رجب و   - 5

 السجل  تم فض الشركه واالنتهاء من تصفيتها

تم محو/شطب    21111131، وفى تاريخ    2661شركة عبير رافت رجب وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 تهاء من تصفيتهاالسجل  تم فض الشركه واالن

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جارة الداخليةجهاز تنمية الت
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركة   نوع الش  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111111وفي تاريخ  12214شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21111131وفي تاريخ  2661عبير رافت رجب وشريكتها ، سبك ليدها برلم    شركة -  2

 التأشير: توصية بسيطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21111111شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  شركة تضامن  عرفى غير مسجل شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

12214 

برلم       21111111ة تضامن ، تاريخ : شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  شركة تضامن  عرفى غير مسجل شرك -  2

12214 



 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

    21111123شركه شعبان نصر الدين عبد السميع وشركاه  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  3

 14342برلم   

برلم       21111131شركة عبير رافت رجب وشريكتها  توصية بسيطة  عرفى غير مسجل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

2661 

برلم       21111131شركة عبير رافت رجب وشريكتها  توصية بسيطة  عرفى غير مسجل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5

2661 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

 13256برلم       21111111، تاريخ :  2153  2111/11/15-عبدالحليم احمد ابراهيم  ج -  1

 13256برلم       21111111، تاريخ :  2154  2121/1/4عبدالحليم احمد ابراهيم  سارى حتى -  2

 15266برلم       21111111، تاريخ :  2152  2112/14/11-ماجد احمد احمد حسن  ج -  3

 15266برلم       21111111، تاريخ :  2152  2112/4/11-ماجد احمد احمد حسن  ج -  4

 13421برلم       21111111، تاريخ :  2151  2112/13/12-دمحم دمحم عبد الفتاح المرساوى  ج -  5

 12112برلم       21111112، تاريخ :  2163  2115/14/22-عبدالخالك رزق ابراهيم رزق  ج -  6

 2632برلم       21111112، تاريخ :  2121  2124/11/21احمد السعيد دمحم ابوعيطه  سارى حتى -  2

 11154برلم       21111112، تاريخ :  2161  2112/1/16-سعديه محمود دمحم محمود  ج -  2

 11154برلم       21111112، تاريخ :  2162  2112/11/16-سعديه محمود دمحم محمود  ج -  1

 16552برلم       21111112، تاريخ :  2166  2124/14/12مصطفى العنانى على ابوالنصر  سارى حتى  -  11

 2565برلم       21111112، تاريخ :  2162.  2114/15/13-ست البنات عبدالحى الحنفى  ج -  11

 2565  برلم     21111112، تاريخ :  2162  2111/15/13-ست البنات عبدالحى الحنفى  ج -  12

 11311برلم       21111113، تاريخ :  2121  2112/12/22-دمحم المرسى المرسى سعفان  ج -  13

 11311برلم       21111113، تاريخ :  2122  2113/12/22-دمحم المرسى المرسى سعفان  ج -  14

 11311برلم       21111113، تاريخ :  2123  2123/12/21دمحم المرسى المرسى سعفان  سارى حتى  -  15

 16215برلم       21111113، تاريخ :  2123  2124/11/16دمحم نبيل دمحم السمرى  سارى حتى  -  16



 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

 12621برلم       21111113، تاريخ :  2126  2124/11/21عبد العليم السيد عبد الحميد النفيلى  سارى حتى  -  12

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2114  2111/12/25-منال دمحم ابراهيم عبدالنبى  ج -  12

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2115  2116/12/25-منال دمحم ابراهيم عبدالنبى  ج -  11

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2116  2111/12/25-منال دمحم ابراهيم عبدالنبى  ج -  21

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2112  2116/12/25-منال دمحم ابراهيم عبدالنبى  ج -  21

 12422برلم       21111112، تاريخ :  2111  2124/13/11ايمن عبد الحميد سالم موسى  سارى حتى  -  22

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2112  2113/13/15-فاطمه عبدالشافى اسماعيل  ج -  23

 11122برلم       21111112، تاريخ :  2111  2123/13/15يل  سارى حتىفاطمه عبدالشافى اسماع -  24

 14211برلم       21111111، تاريخ :  2116  2124/11/2عادل مصطفى كامل عارف السيد  سارى حتى  -  25

 1232برلم       21111111، تاريخ :  2125  2124/1/12انور مصطفى محى الدين  سارى حتى  -  26

 13142برلم       21111111، تاريخ :  2123  2121/15/12نصر حمزه النجار  سارى حتى فتحى  -  22

 16224برلم       21111111، تاريخ :  2115  2114/11/22-فوزى دمحم فوزى البلشه  ج -  22

 16224برلم       21111111، تاريخ :  2115  2114/11/22-فوزى دمحم فوزى البلشه  ج -  21

 1152برلم       21111111، تاريخ :  2114  2124/13/13شاد دمحم احمد  سارى حتى دمحم ر -  31

 12133برلم       21111111، تاريخ :  2126  2114/12/23-نجاح السيد حسن مرعوه  ج -  31

 12133برلم       21111111، تاريخ :  2122  2111/12/23-نجاح السيد حسن مرعوه  ج -  32

 12133برلم       21111111، تاريخ :  2122  2114/12/23-حسن مرعوه  جنجاح السيد  -  33

 12133برلم       21111111، تاريخ :  2121  2111/12/23-نجاح السيد حسن مرعوه  ج -  34

 6532برلم       21111114، تاريخ :  2132  2113/16/15-عماد صابر عبدالرحمن منا  ج -  35

 6532برلم       21111114، تاريخ :  2132  2112/16/15-منا  ج عماد صابر عبدالرحمن -  36

 6532برلم       21111114، تاريخ :  2131  2113/16/15-عماد صابر عبدالرحمن منا  ج -  32

 6532برلم       21111114، تاريخ :  2141  2123/16/14عماد صابر عبدالرحمن منا  سارى حتى  -  32

 12116برلم       21111114، تاريخ :  2152  2114/11/14-عبدالمنعم مصطفى  ج فايزه السيد دمحم -  31

 12116برلم       21111114، تاريخ :  2152  2111/11/14-فايزه السيد دمحم عبدالمنعم مصطفى  ج -  41

 12116برلم       21111114، تاريخ :  2151  2114/11/14-فايزه السيد دمحم عبدالمنعم مصطفى  ج -  41

 12116برلم       21111114، تاريخ :  2161  2111/11/14-فايزه السيد دمحم عبدالمنعم مصطفى  ج -  42

 11213برلم       21111114، تاريخ :  2141  2113/16/1-محمود عزالدين دمحم الشربينى  ج -  43

 11213برلم       21111114، تاريخ :  2151  2112/16/1-محمود عزالدين دمحم الشربينى  ج -  44



 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

 11213برلم       21111114، تاريخ :  2151  2113/16/1-محمود عزالدين دمحم الشربينى  ج -  45

 11213برلم       21111114، تاريخ :  2152  2112/6/1-محمود عزالدين دمحم الشربينى  ج -  46

 15164برلم       21111114، تاريخ :  2141  2111/12/26-سهام جابر مصطفى عبدالفتاح  ج -  42

 15164برلم       21111114، تاريخ :  2142  2121/12/25سهام جابر مصطفى عبدالفتاح  سارى حتى  -  42

 12221برلم       21111114، تاريخ :  2135  2122/16/21حسام الدين دمحم دمحم العنانى  سارى حتى  -  41

 15221برلم       21111114، تاريخ :  2136  2122/11/21حتى  ابراهيم السباعى ابراهيم لنديل  سارى -  51

 12213برلم       21111114، تاريخ :  2154  2115/11/31-السعيد طاهر دمحم ضباشه  ج -  51

 12213برلم       21111114، تاريخ :  2155  2111/11/31-السعيد طاهر دمحم ضباشه  ج -  52

 12213برلم       21111114، تاريخ :  2156  2115/11/31-السعيد طاهر دمحم ضباشه  ج -  53

 11221برلم       21111114، تاريخ :  2161  2124/14/22دمحم عبدهللا دمحم ابوحمامه  سارى حتى  -  54

 12111برلم       21111114، تاريخ :  2134  2111/11/11-هويده محمود ابراهيم تعلب  ج -  55

 16321برلم       21111115، تاريخ :  2164  2123/11/11بد المنعم  سارى حتى دمحم عزت منصور ع -  56

 12122برلم       21111115، تاريخ :  2124  2123/11/11اشرف دمحم دمحم النجار  سارى حتى  -  52

 361برلم       21111115، تاريخ :  2166  2112/11/4-عبدالعظيم السيد حسن هدى  ج -  52

 361برلم       21111115، تاريخ :  2162  2112/11/4-ظيم السيد حسن هدى  جعبدالع -  51

 361برلم       21111115، تاريخ :  2162  2112/11/14-عبدالعظيم السيد حسن هدى  ج -  61

 361برلم       21111115، تاريخ :  2161  2112/11/4-عبدالعظيم السيد حسن هدى  ج -  61

 12435برلم       21111115، تاريخ :  2165  2124/12/16الجواد السنباوى  سارى حتى نشأت السيد عبد  -  62

 2151برلم       21111115، تاريخ :  2121  2124/14/14/21حسن سعد عبده السواح  سارى حتى -  63

 12231برلم       21111116، تاريخ :  2121  2123/2/6ابو مسلم مصطفى محمود مطر  سارى حتى -  64

 11252برلم       21111116، تاريخ :  2124  2114/15/15-فايزه دمحم عبدالعليم النادى  ج -  65

 11252برلم       21111116، تاريخ :  2125  2111/15/15-فايزه دمحم عبدالعليم النادى  ج -  66

 13441برلم       21111116، تاريخ :  2122  2122/12/25على محمود دمحم الخميسى  سارى حتى  -  62

 14214برلم       21111112، تاريخ :  2111  2123/11/13هانى مصطفى دمحم عمر  سارى حتى  -  62

 12213برلم       21111112، تاريخ :  2121  2122/14/25اماني شاكر عوض سالمه  سارى حتى  -  61

 13222برلم       21111121، تاريخ :  2116  2112/11/11-السيد دمحم يوسف الخميسي  ج -  21

 13222برلم       21111121، تاريخ :  2112  2122/11/11السيد دمحم يوسف الخميسي  سارى حتى  -  21

 16162برلم       21111121، تاريخ :  2211  2112/11/11-احمد سعد شلبي سليمان  ج -  22



 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

 16162برلم       21111121، تاريخ :  2212  2112/11/11-احمد سعد شلبي سليمان  ج -  23

 11212برلم       21111121، تاريخ :  2213  2124/14/22هانى دمحم السيد الجندى  سارى حتى  -  24

 16642برلم       21111121، تاريخ :  2216  2124/11/11حامد فؤاد الششتاوى عطيه  سارى حتى  -  25

 12625برلم       21111121، تاريخ :  2213  2124/11/16ابراهيم الشحات الطنطاوى البلتاجى  سارى حتى  -  26

 2122برلم       21111121، تاريخ :  2212  2114/12/16-هدى ابراهيم على صبحى  ج -  22

 2122برلم       21111121، تاريخ :  2212  2114/12/16-هدى ابراهيم على صبح  ج -  22

 12413برلم       21111121، تاريخ :  2211  2115/15/2-عماد الدين دمحم حسن حمزه  ج -  21

 12413برلم       21111121، تاريخ :  2211  2111/15/12-عماد الدين دمحم حسن حمزه  ج -  21

 12413برلم       21111121، تاريخ :  2211  2115/15/2-عماد الدين دمحم حسن حمزه  ج -  21

 12512برلم       21111121، تاريخ :  2222  2124/15/15حتى  ابراهيم عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى  سارى -  22

 3524برلم       21111121، تاريخ :  2212  2111/16/14-عبدالرحمن فتحى دمحم ابوسكينه  ج -  23

 3524برلم       21111121، تاريخ :  2211  2115/16/14-عبدالرحمن فتحى دمحم ابوسكينه  ج -  24

 2111برلم       21111122، تاريخ :  2233  2124/14/15مود النالر  سارى حتى احمد المتولى مح -  25

 15135برلم       21111122، تاريخ :  2222  2111/11/12-عزيزه محمود شحاته كرسوع  ج -  26

 15135برلم       21111122، تاريخ :  2221  2121/11/16عزيزه محمود شحاته كرسوع  سارى حتى  -  22

 2311برلم       21111122، تاريخ :  2222  2124/12/12وزيه حسنى وهبه اسماعيل  سارى حتى ف -  22

 2264برلم       21111123، تاريخ :  2231  2124/11/31ممدوح السيد السيد عبدالعال  سارى حتى  -  21

 13441برلم       21111123:  ، تاريخ 2242  2122/12/26ابراهيم عبد هللا ابراهيم دمحم النمراوى  سارى حتى -  11

برلم       21111123، تاريخ :  2242  2122/12/26تعديل االسم التجارى الى/ مؤسسة النمراوى فون  سارى حتى -  11

13441 

 11261برلم       21111123، تاريخ :  2245  2124/15/11سعد مصطفى دمحم العايدى  سارى حتى  -  12

 15413برلم       21111123، تاريخ :  2241  2111/14/12-ان  جدمحم ماهر السعيد رضو -  13

 15413برلم       21111123، تاريخ :  2241  2121/14/16دمحم ماهر السعيد رضوان  سارى حتى  -  14

 16511برلم       21111124، تاريخ :  2251  2124/13/21طه حسنى المتولى ابو الخير بكير  سارى حتى  -  15

 12514برلم       21111124، تاريخ :  2252  2115/6/22-ال دمحم السعيد يوسف  جام -  16

 12213برلم       21111122، تاريخ :  2261  2124/11/21رضا ابراهيم المليجى خضر  سارى حتى  -  12

 12252برلم       21111121، تاريخ :  2222  2122/13/15وائل البحراوى عبده دمحم  سارى حتى -  12

 12235برلم       21111121، تاريخ :  2225  2124/11/11ايمن عبد الحميد عبد المادر على  سارى حتى  -  11

 6121برلم       21111121، تاريخ :  2261  2113/11/13-عليه دمحم دمحم العشماوى  ج -  111



 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

 6121برلم       21111121، تاريخ :  2221  2112/11/13-عليه دمحم دمحم العشماوى  ج -  111

 11233برلم       21111131، تاريخ :  2222  2114/15/15-دمحم السيد عبدالمادر على  ج -  112

 11233برلم       21111131، تاريخ :  2223  2124/15/14دمحم السيد عبدالمادر على  سارى حتى  -  113

 11222برلم       21111131ريخ : ، تا 2211  2124/13/23دمحم الدسولى حامد شمعه  سارى حتى  -  114

 2221برلم       21111131، تاريخ :  2212  2124/11/22احمد عبدهللا سليمان النادى  سارى حتى  -  115

 313برلم       21111131، تاريخ :  2224  1112/11/21-محمود محمود رمضان الفرماوى  ج -  116

 313برلم       21111131، تاريخ :  2225  2112/11/21-محمود محمود رمضان الفرماوى  ج -  112

 313برلم       21111131، تاريخ :  2226  2112/11/21-محمود محمود رمضان الفرماوى  ج -  112

 313برلم       21111131، تاريخ :  2222  2112/11/21-محمود محمود رمضان الفرماوى  ج -  111

 313برلم       21111131، تاريخ :  2222  2112/11/21-محمود محمود رمضان الفرماوى  ج -  111

 12223برلم       21111131، تاريخ :  2215  2123/16/12دمحم احمد عبدالفتاح البحيرى عبدالال  سارى حتى  -  111

 2221برلم       21111131، تاريخ :  2212  2124/11/22احمد عبدهللا سليمان النادى  سارى حتى  -  112

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21111111، تاريخ :  2111  2124/11/11شركة عمرو حلمى ابراهيم رشوان وشريكه ابراهيم حلمى  سارى حتى  -  1

 2121برلم   

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2111  2114/12/16-شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ج -  2

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2111  2114/12/16-شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ج -  3

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2121  2111/12/16-شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ج -  4

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2121  2111/12/16-جشركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته   -  5

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2121  2114/12/16-شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ج -  6

 12214برلم       21111111، تاريخ :  2121  2114/12/16-شركه اسماعيل حسن عبدالفتاح  وشريكته  ج -  2
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