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 لٌود أفراد    
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عن  22632برلم  21111112، لٌد فى  111111.111عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن/ فتحى عبدالرحمن متولى عبدالال-صٌدلٌه عامه ، بجهة : شبراوٌش

عن معرض  22663برلم  21111121، لٌد فى  11111.111رضا عبدالعزٌز موسى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مالبس ترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى ملن/ عطٌات ابوزٌد عبدالرحمن

عن مستودع  22642برلم  21111111، لٌد فى  111111.111محمود سعد احمد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بملن/ مصطفى السٌد الغرٌب-طرٌك المنصوره مٌت غمر السرٌع-انابٌب غاز ، بجهة : اجا

عن تجارة  22652برلم  21111111، لٌد فى  25111.111دمحم مصطفى مصطفى الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نوسا الغٌط ملن/ مصطفى مصطفى الدسولى

عن مكتب  22625برلم  21111113، لٌد فى  25111.111دمحم جالل ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مماوالت عامه ، بجهة : كفر الشرالوه بملن/ شكرى جالل ابراهٌم مصطفى

عن تجاره  22626لم بر 21111122، لٌد فى  51111.111دمحم احمد المتولى احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 كاوتش سٌارات ، بجهة : الدٌرس بملن/ طارق احمد المتولى احمد

عن ترزى  22655برلم  21111112، لٌد فى  5111.111محاسن جمال عبدالعظٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن/ جمال عبدالعظٌم مصطفى الشرلاوى-، بجهة : صهرجت الصغرى

عن تجارة زجاج ،  22624برلم  21111122، لٌد فى  11111.111عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منى احمد دمحم -  2

 بجهة : منشاة االخوة ملن/ مصطفى عبدالرحمن عبدالرحمن مزاره

عن  22632برلم  21111114، لٌد فى  251111.111دمحم عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى-ه تسمٌن مواشى ، بجهة : منٌه سمنودمزرع

عن تجاره  22662برلم  21111124، لٌد فى  111111.111احمد محب ابراهٌم ٌحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/ احمد احمد جاد الشعراوى -اكسسوار محمول ، بجهة : شارع الجالء

عن تجاره االدوات  22624برلم  21111113، لٌد فى  31111.111 احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وداد عزت دمحم -  11

 المنزلٌه ، بجهة : لرٌه السالم بملن/ صبرى دمحم احمد الملٌجى

ب عن مكت 22641برلم  21111114، لٌد فى  21111.111اشرف دمحم ابوبكر محمود عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 تسوٌك عمارى ، بجهة : اخطاب بملن/ حاتم عبدالحكٌم حسن موسى لندٌل

عن  22621برلم  21111126، لٌد فى  111111.111حمٌده عطاءهللا اسماعٌل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تجارة حلوى ، بجهة : االنشاصٌه ملن/ رفعت ابوالفتوح المتولى الحملى

عن مكتبة  22633برلم  21111115، لٌد فى  21111.111اطى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خدٌجه نصر ابوالمع -  14

 ) ادوات مكتبٌة ( وخردوات ، بجهة : شٌوه الشرلٌه ملن/ جمالت دمحم عبدالهادى

عن  22644لم بر 21111112، لٌد فى  51111.111عبدالحمٌد بركات عبدالحمٌد الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن/ ابراهٌم عبدالفتاح جمعه ابراهٌم-ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  22625برلم  21111122، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم ابوالطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ابوالطٌبٌولٌو ملن/ صالح دمحم دمحم  23كمالٌات سٌارات وتكاتن ، بجهة : شارع 

عن فراكه ارز ، بجهة  22626برلم  21111114، لٌد فى  1111.111امل السعٌد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/على صدلى على عوده-: مٌت العامل

تب عن مك 22623برلم  21111113، لٌد فى  12111.111محمود صالح دمحم الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 توزٌع ادوات منزلٌه و كهربائٌه ، بجهة : جنابٌه نوسا بملن/ نجوى جالل المرسى بدر الدٌن

عن تجاره البماله ،  22653برلم  21111112، لٌد فى  5111.111صباح احمد احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بجهة : صهرجت الصغرى بملن/ كامل السٌد احمد شحاته

عن تجاره  22661برلم  21111111، لٌد فى  11111.111الشحات عبده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  21

 بملن/ مصطفى الشحات عبده حسن الشرلاوى-مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الشرلى

عن مماوالت  22632برلم  21111112، لٌد فى  511111.111احمد فتحى احمد السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عامه ، بجهة : شارع بنن مصر ملن/ اٌمن عبدالبالى السعٌد

عن تجاره البماله ،  22651برلم  21111111، لٌد فى  4111.111نشوى الجمٌل سرور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عرفهبجهة : كفر عوض السنٌطه بملن/ والء عبدالرؤوف دمحم

عن مصنع  22664برلم  21111121، لٌد فى  511111.111طارق السٌد دمحم عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 نسٌج دائرى ، بجهة : شبراوٌش بملن/ السٌد طارق السٌد دمحم عبد ربه

عن تجاره بماله جمله ،  22623لم بر 21111122، لٌد فى  5111.111احمد عرفه بالل جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/صالح دمحم احمد محمود-بجهة : فٌشابنا

عن ورشه  22622برلم  21111114، لٌد فى  211111.111شكرى مرجان جاد ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن/رافت مرجان جاد ابوالدهب-زخرفه زجاج ، بجهة : جراح

عن  22643برلم  21111112، لٌد فى  51111.111عه ابراهٌم مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عبدالفتاح جم -  26

 ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح بملن/ عبدالفتاح جمعه ابراهٌم مطر

عن  22666برلم  21111124، لٌد فى  5111.111عبدالعزٌز محمود السٌد محمود ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 جارة وتعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : كفر المندره ملن/ دمحم محمود التهامى ابراهٌمت

عن  22666برلم  21111124، لٌد فى  5111.111عبدالعزٌز محمود السٌد محمود ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

تجارة وتعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : كان له محل بناحٌة كفر المندره ملن/ دمحم محمود التهامى ابراهٌم عن نشاط تجارة تعبئة مواد 

 11111وكان ممٌد برلم  2112/11/14واغلك فى  2115/12/21فى  1131غذائٌة اودع برلم 

عن مكتبه  22621برلم  21111114، لٌد فى  11111.111السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 )ادوات مكتبٌه( وخردوات ، بجهة : شبراوٌش بملن/ دمحم السٌد دمحم ابراهٌم لطرى

عن  22641برلم  21111111، لٌد فى  11111.111لدٌن احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره احمد سعد ا -  31

 تجاره البماله ، بجهة : البهو فرٌن بملن/ دمحم مسعد دمحم مسعد

عن تعبئه مواد  22652برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم دمحم عبدالمنعم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن/ فهمى حمزه دمحم سٌد احمد-ٌولٌو 23ذائٌه ، بجهة : شارع غ

عن  22661برلم  21111125، لٌد فى  111111.111صبحى مصطفى مصطفى سوٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 دىبملن/دمحم على المرسى الرما-مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : منٌه سمنود
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عن تجارة لطع  22621برلم  21111125، لٌد فى  51111.111منى نوفل ابوالعطا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 غٌار تون تون ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم حسنٌن احمد مسلم

عن مكتب  22631برلم  21111114، لٌد فى  511111.111محمود صالح دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بملن/حورٌه رٌاض عرفه-، بجهة : طنامل الغربى 6من المجموعه  36والفمره  11استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن  22652برلم  21111112، لٌد فى  1111.111حنان دمحم شمس الدٌن اسماعٌل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 فل بملن/ احسان عبده على الهاللىمصنع مخلالت ، بجهة : شارع رعاٌه الط

عن تجارة  22665برلم  21111124، لٌد فى  11111.111احمد رمضان حسن جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 محمول ، بجهة : برج النور الحمص ملن/ خالد ٌوسف ابراهٌم خٌال

عن صالون  22662برلم  21111121، لٌد فى  11111.111احمد خالد صبرى دمحم المتبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/ صالح عبدالهادى اسماعٌل-لص شعر رجالى ، بجهة : شارع زٌن العابدٌن

عن تصنٌع  3116برلم  21111122، لٌد فى  1111111.111دمحم السٌد الغرٌب الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

واالغذٌة الخاصة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر  وتجارة وتوزٌع وتسوٌك المكمالت الغذائٌة

 وللغٌر ، بجهة : شارع الثورة ملن/ عابد دمحم السٌد الطٌب

عن تصنٌع  3116برلم  21111122، لٌد فى  1111111.111دمحم السٌد الغرٌب الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

مكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر وتجارة وتوزٌع وتسوٌك ال

ٌولٌو ملن/ اعتماد دمحم عطٌه الطنطاوى عن نشاط مكتب نمل سٌارات والمٌام  23وللغٌر ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع 

ولٌد  1111/12/12فى  161ٌارات واالستٌراد والتصدٌر اودع برلم باعمال المماوالت المتكاملة وتجارة الكاوتش ولطع غٌار الس

 3116برلم 

عن  22634برلم  21111115، لٌد فى  1111.111فاطمه الزهراء على على احمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن/ دمحم عبده حسن التوام-مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : صهرجت الصغرى

عن بٌع  22631برلم  21111112، لٌد فى  25111.111دالممصود بدٌر زاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدٌر عب -  41

 بملن/ حسن ٌوسف المنسى شوره -اجا-الومٌتال لزوم المطابخ ، بجهة : شارع سعد زغلول 

عن بماله ، بجهة :  22645برلم  21111113، لٌد فى  5111.111منى فاروق فتحى زاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/ احمد عزمى حلمى احمد-مٌت ابو الحسٌن

عن ورشه  22651برلم  21111114، لٌد فى  31111.111احمد عاطف السعٌد البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لحام معادن بالكهرباء ، بجهة : نوسا البحر بملن / عاطف السعٌد البٌومى سٌد احمد

عن مصنع  22654برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مبرون شلبى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   المرسى -  44

 مالبس  جاهزه فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الغربى بملن/ خٌرٌه اسماعٌل المرسى

عن تجاره زٌوت  22622برلم  21111126ٌد فى ، ل 5111.111احمد السٌد احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن/ عبدالرحٌم عبدالعظٌم سٌداحمد المزٌن-سٌارات ، بجهة : مٌت العامل 

عن تجاره  22631برلم  21111114، لٌد فى  11111.111ناهد محمود صالح الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 اج عبدالغفاربملن/دمحم سر-بذور و مبٌدات ، بجهة : فٌشابنا

عن مخبز  22646برلم  21111113، لٌد فى  51111.111ممدوح عطٌه ممدوح دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 حلوانى ، بجهة : مٌت مسعود ملن/ حسن نجٌب محمود السنباطى

عن تجارة  22642برلم  21111113، لٌد فى  31111.111محمود احمد عبدالجواد حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 زٌوت وشحومات ، بجهة : فٌشا بنا ملن/ دمحم احمد عبدالجواد حافظ
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عن تجاره  22656برلم  21111112، لٌد فى  351111.111حفنى حلٌم دمحم السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مفروشات ، بجهة : نوسا الغٌط بملن / اسامه حلٌم دمحم السماحى

عن تجاره  22661برلم  21111111، لٌد فى  5111.111هاب مصطفى احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌ -  51

 البٌلوق بملن/ حلمى رمزى عبدالحلٌم على -ادوات مكتبٌه ، بجهة : شارع فهمى بجوار مكتب البرٌد 

عن صالون  22622برلم  21111122لٌد فى ،  51111.111احمد عبدالحمٌد الحسٌنى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حالله رجالى ، بجهة : الدٌرس بملن/ عاطف دمحم جبر بدوى
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 محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا
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 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا
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تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    1352مصطفى عبدهللا دمحم النمٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌاتم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    11221كامل السٌد احمد شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111112، وفى تارٌخ    12212احمد دمحم محمود عبدالمطلب ماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    11231على الهنداوى على داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا
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 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    15511اشرف دمحم مصطفى ابو فلوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 ه نهائٌاتم محو المٌد العتزاله التجار

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تارٌخ    12212دمحم صالح دمحم رشوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

و/شطب السجل  تم مح   21111121، وفى تارٌخ    13162سمٌر حلمى احمد عسكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  نم    21111121، وفى تارٌخ    15212هانى السٌد ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تارٌخ    21252لٌده برلم : احمد احمد دمحم جندٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 41

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111121، وفى تارٌخ    2323بهلول عبد الرحمن الجوهرى الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    13112عطٌه مصطفى العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

 تم محو/شطب   21111124، وفى تارٌخ    14421حنان على عبدالجواد ابوسلٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21111124، وفى تارٌخ    12114ٌحٌى دمحم السٌد العزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    14652عفاف سالم عبدالحمٌد غالً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

حو/شطب السجل  تم م   21111124، وفى تارٌخ    12156حمدان عبد هللا دمحم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    21163دمحم ناصر الجمٌل احمد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    12423فرد  ،  سبك لٌده برلم : عادل عبدالحمٌد العوضى فتح هللا  ،  تاجر    - 42
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تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    12252والء عبد الرؤف دمحم عرفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 ه نهائٌاتم محو المٌد العتزاله التجار

تم محو/شطب السجل  تم    21111125، وفى تارٌخ    12121دمحم سالم اسماعٌل سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

و/شطب السجل  تم مح   21111125، وفى تارٌخ    12211منتصر زكى السعٌد فوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111125، وفى تارٌخ    21322احمد عبد العظٌم لاسم عبد العظٌم االشمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  نم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    22363تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسنى نصر على عبدالعال  ،     - 53

 تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    16425اسماعٌل احمد امبابى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 تجاره نهائٌاتم محو المٌد العتزاله ال

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    14512فولٌه احمد صادق ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

تم    21111122تارٌخ ، وفى    11651عبد الرازق محمود دمحم عبد المادر ماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    2562عاطف نصر سعد حسن حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111122، وفى تارٌخ    11221دالحفٌظ الطمانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالحفٌظ عبدالرحٌم عب   - 52

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    6121صالح دمحم احمد محمود الطناحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌاالسجل  

تم محو/شطب السجل  تم    21111122، وفى تارٌخ    16125عاطف دمحم دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    16215ٌسرى عبدالمعبود مبرون جبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ال , تم تعدٌل رأس الم  21111115وفً تارٌخ ،   22522عمرو فتوح فوده المهدى العسكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111115وفً تارٌخ ،   12112مصطفى عبداللطٌف نصر العمراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   211111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111115وفً تارٌخ ،   12112عبداللطٌف نصر العمراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى  -  3

 جنٌه   51111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   21111احمد دمحم عبد السمٌع عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   22231اسالم مصطفى دمحم البندارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 ه جنٌ  611111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111112وفً تارٌخ ،   21141نسرٌن مجدى دمحم المهدى احمد ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111ارٌخ ، وفً ت  12255سعاد عبد المنعم السٌد المكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   21111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   21552نٌازى دمحم مصطفى العمراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21111113وفً تارٌخ ،   22112اكرامى مصطفى احمد حسب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   22562فتحى عبدالفتاح عبدالمنعم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   22525اٌمان سعد احمد مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   12412دمحم شندى حامد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   21325عبدالحمٌد على عبدالحمٌد العطار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   11662وجدى رمزى عبدالحلٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122خ ، وفً تارٌ  21121امانى السٌد على اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   15461اسامه نعٌم فتحى السٌد سرور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111124وفً تارٌخ ،   6521عاطف عبدالعزٌز الرفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124ً تارٌخ ، وف  6521عاطف عبدالعزٌز الرفاعى نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   22651دمحم السٌد محمود السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس   21111122وفً تارٌخ ،   12124رمضان عبد هللا عبد العزٌز الطوخى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   12262برلم  ورشه الجندى لزخرفه الزجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  21

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111122وفً تارٌخ ،   22544محمود على السباعى على الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   411111.111س المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   21542اشرف ابو المعارف احمد المتولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

   العنوان  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22623محمود صالح دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، جنابٌه نوسا بملن/ نجوى جالل المرسى بدر الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22625  دمحم جالل ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  2

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوه بملن/ شكرى جالل ابراهٌم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  15512عالء الدٌن شفٌك عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

المائم بمرٌه شرم هٌلز المنتزه -1بالمول التجارى g-15ٌسى اخر بناحٌه شرم الشٌخ الوحده رلموصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئ

  11111بملن/ شركه المطور العمارى للتنمٌه العمارٌه والسٌاحٌه عن نشاط/ مخزن لتجاره ادوات تجمٌل براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  11112منى عرفات ابو العنٌن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ طارق عبدالرحمن عبدالرحمن عوض هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  22624وداد عزت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

  احمد الملٌجى، لرٌه السالم بملن/ صبرى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22635منى السٌد عطٌه النجومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن/ اصالح السٌد فوزى العفٌفى-الـتأشٌر:   ، فٌشابنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22622احمد السٌد عبدالجواد البطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع داٌر الناحٌه بملن/السٌد عبدالجواد السٌد البطٌخ-الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22631محمود صالح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 عرفه  بملن/حورٌه رٌاض-الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22632دمحم عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22626امل السعٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن/على صدلى على عوده-الـتأشٌر:   ، مٌت العامل

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21111114وفً تارٌخ  22622شكرى مرجان جاد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن/رافت مرجان جاد ابوالدهب-الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22621السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش بملن/ دمحم السٌد دمحم ابراهٌم لطرى

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  12112اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبداللطٌف نصر العمر -  13

 بملن/ حكمت حمزه الحناوى-وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ جراح

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  12112مصطفى عبداللطٌف نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ جراح بملن/ عبد اللطٌف نصر العمراوىو

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  12112مصطفى عبداللطٌف نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 12112لم تابعو الممٌد بر 212وصف الـتأشٌر:   ، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  22633خدٌجه نصر ابوالمعاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، شٌوه الشرلٌه ملن/ جمالت دمحم عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  22634فاطمه الزهراء على على احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بملن/ دمحم عبده حسن التوام-, وصف الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  22636البحٌرى لزخرفه الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بملن/ بلٌغ دمحم دمحم -الـتأشٌر:   ، جراح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22641على دمحم دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  11

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/ على دمحم دمحم العوضى عبدالداٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22632عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن/ فتحى عبدالرحمن متولى عبدالال-وصف الـتأشٌر:   ، شبراوٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22632احمد فتحى احمد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، شارع بنن مصر ملن/ اٌمن عبدالبالى السعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22631عبدالممصود بدٌر زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدٌر  -  22

 بملن/ حسن ٌوسف المنسى شوره -اجا-الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول 

م تعدٌل العنوان , ت 21111111وفً تارٌخ  22641امٌره احمد سعد الدٌن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، البهو فرٌن بملن/ دمحم مسعد دمحم مسعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  22642محمود سعد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن/ مصطفى السٌد الغرٌب-طرٌك المنصوره مٌت غمر السرٌع-الـتأشٌر:   ، اجا

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22643ابراهٌم عبدالفتاح جمعه ابراهٌم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، جراح بملن/ عبدالفتاح جمعه ابراهٌم مطر

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  22644عبدالحمٌد بركات عبدالحمٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن/ ابراهٌم عبدالفتاح جمعه ابراهٌم-, وصف الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22645منى فاروق فتحى زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن/ احمد عزمى حلمى احمد-الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22112امى مصطفى احمد حسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكر -  22

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ شولى شولى منصور ابو السعود

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21111113وفً تارٌخ  22642محمود احمد عبدالجواد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، فٌشا بنا ملن/ دمحم احمد عبدالجواد حافظ

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  22646ممدوح عطٌه ممدوح دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود ملن/ حسن نجٌب محمود السنباطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  22642بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم السٌد -  31

 بملن/ اسالم ٌوسف عنتر-شارع الفردوس-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22651دمحم السٌد محمود السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع الحسٌنه بملن/ عبدالمطلب دمحم اسماعٌل -( 61عمار رلم ) -ـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  22641اشرف دمحم ابوبكر محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 وصف الـتأشٌر:   ، اخطاب بملن/ حاتم عبدالحكٌم حسن موسى لندٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22523كرم عبدالمنطلب دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ كرم و ٌوسف و دمحم عبدالمنطلب دمحم حمٌده

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  21336  جمال محمود كامل دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا بنا ملن/ احمد رجب السباعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  11611لٌلى احمد السٌد دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  على نوفلالـتأشٌر:   ، نوسا البحر شارع السالٌه ملن/ على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22651احمد عاطف السعٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، نوسا البحر بملن / عاطف السعٌد البٌومى سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112تارٌخ وفً  22654المرسى مبرون شلبى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى بملن/ خٌرٌه اسماعٌل المرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22653صباح احمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى بملن/ كامل السٌد احمد شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22652دمحم دمحم عبدالمنعم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/ فهمى حمزه دمحم سٌد احمد-ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، شارع 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21111112وفً تارٌخ  22656حفنى حلٌم دمحم السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط بملن / اسامه حلٌم دمحم السماحى

تم  21111112وفً تارٌخ  12611تعدٌل االسم التجارى الى/ عبدالمنعم دمحم على ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ن دمحم عبدهللاتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ صدٌمه امٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  12611عبدالمنعم دمحم على ندا االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ صدٌمه امٌن دمحم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  21162دمحم عبد المنعم دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن/عبدالمنعم دمحم على ندا-شارع السلخانه-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/البٌلوق

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  22652حنان دمحم شمس الدٌن اسماعٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 :   ، شارع رعاٌه الطفل بملن/ احسان عبده على الهاللى, وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22655محاسن جمال عبدالعظٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بملن/ جمال عبدالعظٌم مصطفى الشرلاوى-وصف الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  21512ور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حامد عبدالمجٌد منص -  42

 بملن/احمد عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/منٌه سمنود

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21111111وفً تارٌخ  22651نشوى الجمٌل سرور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، كفر عوض السنٌطه بملن/ والء عبدالرؤوف دمحمعرفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  22661محمود الشحات عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/ مصطفى الشحات عبده حسن الشرلاوى-الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  12155 موسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم -  51

 مركزاجا-عزبه الشوكى-الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/اٌمن دمحم موسى سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  22661اٌهاب مصطفى احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 البٌلوق بملن/ حلمى رمزى عبدالحلٌم على -الـتأشٌر:   ، شارع فهمى بجوار مكتب البرٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  22652دمحم مصطفى مصطفى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 طفى الدسولىوصف الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط ملن/ مصطفى مص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  11662وجدى رمزى عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن/ حلمى رمزى عبدالحلٌم على -اجا  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ شارع فهمى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  22664ه برلم    طارق السٌد دمحم عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  54

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش بملن/ السٌد طارق السٌد دمحم عبد ربه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  14413اٌمن دمحم دمحم ابوعالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

بملن/احمد محمود دمحم -خلف االمن المركزى-(شارع عبدالسالم عارف 43عمار)-ى اخر بناحٌه/المنصوره، تم افتتاح محل رئٌس

 عشره االف جنٌه  اودع برلم ولٌد برلم  11111المناوى براس مال 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21111121وفً تارٌخ  22663رضا عبدالعزٌز موسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ عطٌات ابوزٌد عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  22662احمد خالد صبرى دمحم المتبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن/ صالح عبدالهادى اسماعٌل-وصف الـتأشٌر:   ، شارع زٌن العابدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  22455المراكبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     طارق احمد ابراهٌم -  52

 الى رئٌسى اخر وشطبه بعد التعدٌل 51الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المحل الرئٌسى الممٌد بالسنبالوٌن رلم سجل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122فً تارٌخ و 21121امانى السٌد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/فاطمه السٌد على اسماعٌل-الـتأشٌر:   ، شٌوة الشرلٌة 

تم تعدٌل العنوان  21111124وفً تارٌخ  22666عبدالعزٌز محمود السٌد محمود ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 حمود التهامى ابراهٌم, وصف الـتأشٌر:   ، كفر المندره ملن/ دمحم م

تم تعدٌل العنوان  21111124وفً تارٌخ  22666عبدالعزٌز محمود السٌد محمود ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

, وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة كفر المندره ملن/ دمحم محمود التهامى ابراهٌم عن نشاط تجارة تعبئة مواد غذائٌة اودع 

 11111وكان ممٌد برلم  2112/11/14واغلك فى  2115/12/21فى  1131رلم ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  22662نبٌل عوض مروان دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابوالحسٌن بملن/ زٌنب عبدالحلٌم على عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  22665جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد رمضان حسن -  63

 الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص ملن/ خالد ٌوسف ابراهٌم خٌال

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  14624اسامه عبدالجلٌل احمد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ منى دمحم عبدالسالموص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  22662احمد محب ابراهٌم ٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن/ احمد احمد جاد الشعراوى -الـتأشٌر:   ، شارع الجالء

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  22621رد ،  سبك لٌده برلم    منى نوفل ابوالعطا دمحم ، تاجر ف -  66

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ دمحم حسنٌن احمد مسلم

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  22661صبحى مصطفى مصطفى سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ن/دمحم على المرسى الرمادىبمل-وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  22622احمد السٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن/ عبدالرحٌم عبدالعظٌم سٌداحمد المزٌن-الـتأشٌر:   ، مٌت العامل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  22621حمٌده عطاءهللا اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، االنشاصٌه ملن/ رفعت ابوالفتوح المتولى الحملى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  3116دمحم السٌد الغرٌب الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الثورة ملن/ عابد دمحم السٌد الطٌب عن نشاط تصنٌع وتجارة وتسوٌك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد برلم  2111/11/22فى  2512المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر اودع برلم 

 3116تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  3116الطٌب للتجاره والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الثورة ملن/ عابد دمحم السٌد الطٌب عن نشاط تصنٌع وتجارة وتسوٌك 

ولٌد برلم  2111/11/22فى  2512مستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر اودع برلم المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة و

 3116تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  3116تعدل الى/ الطٌب للتجاره والصناعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

رة ملن/ عابد دمحم السٌد الطٌب عن نشاط تصنٌع وتجارة وتسوٌك وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الثو

ولٌد برلم  2111/11/22فى  2512المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر اودع برلم 

 3116تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  22624منى احمد دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، منشاة االخوة ملن/ مصطفى عبدالرحمن عبدالرحمن مزاره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  16216حسن صبري عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/شٌماء خالد راغب دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  3116 السٌد الغرٌب الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  25

 الـتأشٌر:   ، شارع الثورة ملن/ عابد دمحم السٌد الطٌب

, وصف تم تعدٌل العنوان  21111122وفً تارٌخ  3116دمحم السٌد الغرٌب الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

ٌولٌو ملن/ اعتماد دمحم عطٌه الطنطاوى عن نشاط مكتب نمل سٌارات والمٌام باعمال  23الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع 

ولٌد برلم  1111/12/12فى  161المماوالت المتكاملة وتجارة الكاوتش ولطع غٌار السٌارات واالستٌراد والتصدٌر اودع برلم 

3116 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111122وفً تارٌخ  22623بالل جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عرفه -  22

 بملن/صالح دمحم احمد محمود-، فٌشابنا

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  22625دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم ابوالطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ٌولٌو ملن/ صالح دمحم دمحم ابوالطٌب 23لـتأشٌر:   ، شارع وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  22626دمحم احمد المتولى احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، الدٌرس بملن/ طارق احمد المتولى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  22622، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالحمٌد الحسٌنى السٌد -  21

 الـتأشٌر:   ، الدٌرس بملن/ عاطف دمحم جبر بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  22622محمود هانئ شفٌك خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن/ سعٌد سالمه السما الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  12112مصطفى عبداللطٌف نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 انٌن والمرارات المنظمه لذلنوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر فى حدود المو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  12112مصطفى عبداللطٌف نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ ورشه زخرفه زجاج

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  12213مصطفى عبد البالى عبد الرازق سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ تجاره مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  22451عاطف احمد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط لٌكون/ تجاره دواجن ولحوم مجمده

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  22562تحى عبدالفتاح عبدالمنعم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ورشه زخرفه زجاج

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21111113وفً تارٌخ  22421النبوى ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط لٌكون/ ورشه زخرفه زجاج

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  11611لٌلى احمد السٌد دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ ورشة نجارة موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  21221فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالشافى عبده االمام نده ، تاجر  -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ ورشه تشكٌل معادن بالكهرباء

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  22655محاسن جمال عبدالعظٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 شاط الى / ترزى حرٌمىالتأشٌر:  تعدٌل مسمى الن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  21121امانى السٌد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ بٌع وتعبئه منظفات صناعٌه ٌدوى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121ً تارٌخ وف 12225العزب ابراهٌم لبٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط/تجاره مستلزمات ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  11662وجدى رمزى عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره عطاره

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  21121امانى السٌد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  بٌع و تعبئة منظفات صناعٌة

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  22412نها عبدالممصود دمحم جبر العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ بمالهوصف 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  16216حسن صبري عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مصنع مالبس جاهزه )فٌما عدا المهات والمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  21122ٌده برلم   نسرٌن احمد معوض زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  16

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تجاره مستلزمات مزارع

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  22646ممدوح عطٌه ممدوح دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22635منى السٌد عطٌه النجومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو21111111وفً تارٌخ  22661محمود الشحات عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  22641اشرف دمحم ابوبكر محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع تم ت21111124وفً تارٌخ  22666عبدالعزٌز محمود السٌد محمود ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  22632دمحم عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21111125وفً تارٌخ  22621منى نوفل ابوالعطا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22622شكرى مرجان جاد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21111112وفً تارٌخ  22653صباح احمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22623محمود صالح دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  22652دمحم مصطفى مصطفى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  22651نشوى الجمٌل سرور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  22622احمد السٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  22654رسى مبرون شلبى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الم -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  22663رضا عبدالعزٌز موسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  22661احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب مصطفى  -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  22622احمد السٌد عبدالجواد البطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  22655مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محاسن جمال عبدالعظٌم -  12

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  22662احمد خالد صبرى دمحم المتبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  22621صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده عطاءهللا اسماعٌل -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  22625دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم ابوالطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  22632احمد فتحى احمد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22642محمود دمحم السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22625ل ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جال -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  22642محمود سعد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  22643ه ابراهٌم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالفتاح جمع -  26

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  22631بدٌر عبدالممصود بدٌر زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  22656ماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حفنى حلٌم دمحم الس -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  22652دمحم دمحم عبدالمنعم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22621م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌ -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  22652حنان دمحم شمس الدٌن اسماعٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  22623اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عرفه بالل جاد ، ت -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  3116دمحم السٌد الغرٌب الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22624ٌده برلم   وداد عزت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  22622احمد عبدالحمٌد الحسٌنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  22632بك لٌده برلم   عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن عبدالال ، تاجر فرد ،  س -  36

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  22644عبدالحمٌد بركات عبدالحمٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22631لٌده برلم   محمود صالح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك  -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  22665احمد رمضان حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  22662نبٌل عوض مروان دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22651دمحم السٌد محمود السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  22641امٌره احمد سعد الدٌن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22626امل السعٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  22641دمحم على دمحم دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  22624منى احمد دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21111114وفً تارٌخ  22651احمد عاطف السعٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  22662احمد محب ابراهٌم ٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع تم تعد21111115وفً تارٌخ  22634فاطمه الزهراء على على احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  22622محمود هانئ شفٌك خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  22664طارق السٌد دمحم عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  22645منى فاروق فتحى زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  22626د المتولى احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احم -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  22661صبحى مصطفى مصطفى سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  22636رفه الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البحٌرى لزخ -  54

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  22642محمود احمد عبدالجواد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  21121ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى السٌد على اسماع -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  22633خدٌجه نصر ابوالمعاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ان المانونً  الكٌ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111122وفً تارٌخ  21121امانى السٌد على اسماعٌل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه سمه تجارٌه الى /مؤسسه الزار  21113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114:  ،  فى تارٌخ  -  1

 لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى/ الصفوه   22522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اضافه سمه تجارٌه / االمانه   21421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112: ،  فى تارٌخ   -  3

 الى: اضافه سمه تجارٌه/االلمانٌه للبالستٌن   21162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ عبدالمنعم دمحم  12611ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21111112ٌ،  فى تارٌخ :   -  5

 على ندا  

 الى: اضافه سمه تجارٌه/ االٌمان للنسٌج   12611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  6

الى: اضافة السمه التجارٌه/ معرض سٌارات  22551ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21111111،  فى تارٌخ :   -  2

 اوتو كار  

 الى: امانى السٌد على اسماعٌل   21121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل االسم التجارى الى /فاطمه  11122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  1

 عبدالشافى اسماعٌل دمحم  

   H.Bالى: اضافه سمه تجارٌه/ اتش. بى  16216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    2114شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  تم محو هذا المٌد النحالل الشركه و االنتهاء من تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    2114ك لٌدها برلم : شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سب   - 2

 السجل  تم محو هذا المٌد النحالل الشركه و االنتهاء من تصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21111111وفً تارٌخ   ، 21662ن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركه الى/احمد ابراهٌم السباعى وشركاه شركة تضام -  1

 جنٌه   2111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21111111وفً تارٌخ   ، 21662شركة ابراهٌم السباعى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصف التأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21111126وفً تارٌخ   ، 2315شركة الصوفى للبالط اآللى احمد وٌسن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21111126وفً تارٌخ   ، 2315للبالط توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركه الصوفى -  4

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دٌل رأس تم تع 21111126وفً تارٌخ   ، 2315شركة الصوفى للبالط اآللى احمد وٌسن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21111126وفً تارٌخ   ، 2315شركه الصوفى للبالط شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  22552السعٌد صبرى السعٌد الفخرانى و شرٌكه ) الفخرانى( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ملن/ شولى صبرى السعٌد اودع  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للنشاط بناجٌة شارع الجالء 21111122

 22552ولٌد برلم تابع  2111/11/22فى  2536برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

السعٌد صبرى السعٌد الفخرانى و شرٌكه ) الفخرانى( ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة الى/ تجارة وتصنٌع الحلوٌات  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  22552ٌلة واالستٌراد والتصدٌر وحدٌمة مالهى ،  سبك لٌدها برلم   والبل

 التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111112وفً تارٌخ  2114شركة أمل الحضرى وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2114برلم       21111112شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 2114برلم       21111112شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 2114برلم       21111112شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 2114برلم       21111112و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة أمل الحضرى وشرٌكتها  شركة تضامن  مسجل  -  4

السعٌد صبرى السعٌد الفخرانى و شرٌكه ) الفخرانى(  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 22552برلم       21111122

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16114برلم       21111113، تارٌخ :  2313  2112/12/22-السٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد دمحم سلمان  ج -  1

 16114برلم       21111113، تارٌخ :  2314  2122/12/26السٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد دمحم سلمان  سارى حتى  -  2

 12262برلم       21111113، تارٌخ :  2211  2124/12/12ورشه الجندى لزخرفه الزجاج  سارى حتى  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2111برلم       21111114، تارٌخ :  2311  2124/11/12امال عبد اللطٌف حافظ عنارة  سارى حتى -  4

 12213برلم       21111115، تارٌخ :  2323  2122/11/31مصطفى عبد البالى عبد الرازق سلٌم  سارى حتى  -  5

 2412برلم       21111115، تارٌخ :  2316  2124/12/11صٌدلٌه عٌسى  سارى حتى  -  6

 1342برلم       21111115، تارٌخ :  2311  2111/14/16-احمد السٌد دمحم مسلم  ج -  2

 1342برلم       21111115: ، تارٌخ  2321  2116/14/16-احمد السٌد دمحم مسلم  ج -  2

 15266برلم       21111115، تارٌخ :  2312  2112/1/22-مصطفى فتحى المرسى ابوالعنٌن  ج -  1

 15266برلم       21111115، تارٌخ :  2312  2112/11/22-مصطفى فتحى المرسى ابوالعنٌن  ج -  11

 13161برلم       21111115:  ، تارٌخ 2325  2113/14/11-دمحم عبده حسن التوام  ج -  11

 13161برلم       21111115، تارٌخ :  2326  2112/14/11-دمحم عبده حسن التوام  ج -  12

 12212برلم       21111116، تارٌخ :  2343  2124/11/15احمد حامد احمد السٌد زغلول  سارى حتى -  13

 1111برلم       21111116، تارٌخ :  2341  2123/15/31تحٌه حسن سرحان  سارى حتى  -  14

 2452برلم       21111116، تارٌخ :  2332  2114/12/21-عبده الدسولى حجازى عبده حجازى  ج -  15

 2452 برلم      21111116، تارٌخ :  2333  2111/12/21-عبده الدسولى حجازى عبده حجازى  ج -  16

 2452برلم       21111116، تارٌخ :  2334  2114/12/21-عبده الدسولى حجازى عبده حجازى  ج -  12

 2452برلم       21111116، تارٌخ :  2335  2111/12/21-عبده الدسولى حجازى عبده حجازى  ج -  12

 2124   برلم    21111116، تارٌخ :  2341  2114/14/21-صٌدلٌه ابو الفتوح  ج -  11

 2124برلم       21111116، تارٌخ :  2342  2124/14/11صٌدلٌه ابو الفتوح  سارى حتى  -  21

 12351برلم       21111116، تارٌخ :  2336  2115/12/22-اٌمان عاطف السٌد اسماعٌل  ج -  21

 12351   برلم    21111116، تارٌخ :  2332  2111/12/22-اٌمان عاطف السٌد اسماعٌل  ج -  22

 12351برلم       21111116، تارٌخ :  2332  2115/12/22-اٌمان عاطف السٌد اسماعٌل  ج -  23

 2124برلم       21111112، تارٌخ :  2351  2124/12/13منال دمحم ابراهٌم الشاذلى  سارى حتى  -  24

 16115برلم       21111112، تارٌخ :  2345  2112/12/22-السٌد حمزه على الرفاعى  ج -  25

 16421برلم       21111112، تارٌخ :  2342  2124/12/2اٌمان دمحم دمحم المرسى  سارى حتى  -  26

 12212برلم       21111112، تارٌخ :  2351  2122/12/12دمحم ابراهٌم عبدالممصود ابوشبانه  سارى حتى  -  22

 14611برلم       21111111تارٌخ :  ، 2351  2111/12/31-احمد احمد مسعود النمر  ج -  22

 14611برلم       21111111، تارٌخ :  2361  2114/12/31-احمد احمد مسعود النمر  ج -  21

 14611برلم       21111111، تارٌخ :  2361  2124/12/31احمد احمد مسعود النمر  سارى حتى  -  31

 12231برلم       21111111، تارٌخ :  2364  2124/11/11حمٌدو عبده الحسانٌن دمحم  سارى حتى  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12243برلم       21111112، تارٌخ :  2361  2112/15/21-خدٌجه ابراهٌم دمحم الدرٌنى  ج -  32
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