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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تاجر فرد ، رأس   2012لسنه  103بوالٌة والدها بموجب لرار من محكمه االسرة رلم سلمى حسن حافظ الشنوفى لاصر  -  1

عن مكتب نمل بضائع ، بجهة : اشمون كفر زالبٌه بملن نجٌه سعٌد  18825برلم  20200206، لٌد فى  100000.000ماله ،  

 حافظ

عن مكتب  18882برلم  20200205، لٌد فى  100000.000سعٌد فؤاد عبد الخالك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 تورٌدات عمومٌه ونباتات زٌنة ، بجهة : كفر الحما بملن خالد عبد النبى السٌد خلٌل الدٌب

عن مكتب  18888برلم  20200205، لٌد فى  50000.000سعٌد سمٌر دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 وشعرة بملن سمٌر دمحم عبدالسالم عبدالحىتورٌدات عمومٌة ، بجهة : سالٌة اب

عن حظٌرة  18882برلم  20200204، لٌد فى  100000.000وهبه مختار حامد السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مواشى حالبه ، بجهة : جرٌس بملن مختار حامد محمود السماحى

عن مكتب خدمات نظافه  18200برلم  20200202، لٌد فى  50000.000احمد دمحم طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ومماوالت عامه ، بجهة : سمالى بملن امٌن السٌد حامد دمحم

عن مكتب تورٌدات  18201برلم  20200202، لٌد فى  50000.000احمد جمال دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 اسماعٌل عبود مواد غذائٌه ، بجهة : صراوه بملن جمال دمحم

عن مكتب تورٌدات  18202برلم  20200202، لٌد فى  10000.000دمحم حسٌن دمحم كاشف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 نباتات زٌنه ، بجهة : النعناعٌه بملن حسٌن دمحم ابراهٌم

عن ورشة نجارة  18222رلم ب 20200212، لٌد فى  2000.000شعبان فؤاد ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 موبٌلٌا ، بجهة : النعناعٌة بملن حسن فؤاد ابراهٌم

عن مكتب  18236برلم  20200216، لٌد فى  5000.000ابراهٌم فتحى عبدالسمٌع دغٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 رحالت داخلٌة ، بجهة : شما بملن عبدهللا دمحم دمحم دغٌدى

عن  18251برلم  20200220، لٌد فى  100000.000لعزٌز العمباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ربٌع محمود عبد ا -  10

 مكتب نمل ثمٌل وتورٌدات ، بجهة : اشمون شارع الجامع الكبٌر حارة العمباوى بملن هٌثم محمود عبد العزٌز العمباوى

عن مكتب رحالت  18264برلم  20200225فى ، لٌد  5000.000عماد عشرى لطب صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شارع التامٌنات بملن فوزٌة عبدالحفٌظ عوض

عن بمالة ، بجهة  18883برلم  20200206، لٌد فى  10000.000هبه ٌوسف دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ٌوسف: سنترٌس بملن محمود احمد عبدالممصود 

عن  18865برلم  20200203، لٌد فى  50000.000كرٌم رمضان احمد على الدجوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ورشة سروجى سٌارات ، بجهة : سنترٌس بملن سعٌد عبدهللا الشاذلى

برلم  20200205، لٌد فى  100000.000عبدالمرضى عبدالموى عبداللطٌف عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عن حظٌرة مواشى ، بجهة : طلٌا بملن نبٌه عبدالموى عبداللطٌف 18888
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عن سروجى  18223برلم  20200212، لٌد فى  50000.000عباس السٌد دمحم عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 احبال برادع ، بجهة : اشمون شارع صالح الدٌن بملن مجدى محمود الخلٌل

عن  18224برلم  20200212، لٌد فى  20000.000رامى معوض عبدالمسٌح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مكتب تورٌدات عمومٌة ، بجهة : اشمون شارع الهدى متفرع من شارع صالح الدٌن شرلً بملن كرستٌن ماهر حلمى

عن حظٌرة  18241برلم  20200218، لٌد فى  200000.000صالح عبدالنبى جمٌل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مواشً حالبة ، بجهة : الكوادى بملن احمد عبدالنبى جمٌل السٌد

عن ادوات  18245برلم  20200218، لٌد فى  150000.000احمد عٌد حافظ عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 منزلٌه ، بجهة : ابو رلبه بملن دمحم دمحم جعفر

عن مصنع مالبس  18868برلم  20200203، لٌد فى  100000.000هانى حاتم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 جاهزة دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : سنترٌس بملن اسالم حاتم محمود دمحم

عن حظٌرة  18828برلم  20200202، لٌد فى  10000.000ناجى غنٌم خٌر هللا مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر الحما بملن لبٌب خٌر هللا مرسى

عن مكتب  18888برلم  20200206، لٌد فى  100000.000سامح صالح محمود المصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 تورٌد خامات المراتب ، بجهة : سمالي بملن دمحم فهمى دمحم الشٌخ

عن مالبس  18226برلم  20200212، لٌد فى  10000.000ب بركات السرساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل رج -  22

 جاهزة ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ابو عوالى بملن انصلف ابوالسعد داود

عن بٌع اعالف ،  18258برلم  20200223، لٌد فى  60000.000عمرو ناصر دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بجهة : شما بملن دمحم مصطفى المصرى

عن بٌع  18268برلم  20200225، لٌد فى  50000.000احمد دمحم صابر كامل دمحم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مستلزمات طبٌه ، بجهة : شعشاع مركز اشمون بملن ماجده محمود عبدالحمٌد

عن مكتب رحالت  18881برلم  20200204، لٌد فى  10000.000تاجر فرد ، رأس ماله ،   حماده ابراهٌم دمحم عٌاد  ، -  25

 داخلٌة ، بجهة : سالٌة ابو شعرة بملن احمد دمحم عوض عٌاد

عن ورشة نجارة  18821برلم  20200206، لٌد فى  50000.000سعٌد عثمان دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ن دمحم سعٌد عثمان دمحم زهران، بجهة : جرٌس بمل

عن بٌع موباٌالت  18216برلم  20200210، لٌد فى  20000.000لطفى توفٌك على عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ، بجهة : المناطرٌن بملن رمضان محمود عبدالعال

برلم  20200218، لٌد فى  10000.000عبد الوهاب عبد العزٌز عبد الوهاب اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

عن التدرٌب واالستشارات وتأهٌل الكوادر ورعاٌة ذو المدرات الخاصة والموهوبٌن فٌما عدا األمن والحراسة وخدمات  18232

 االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : اشمون شارع الثورة بملن تامر كرم عبد الجلٌل

عن بٌع اكسسوار  18253برلم  20200220، لٌد فى  10000.000خلٌفة السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ثناء دمحم على  -  22

 محمول ، بجهة : طلٌا بملن رضا دمحم عبد الموى

عن توزٌع مواد  18282برلم  20200226، لٌد فى  10000.000دٌنا عادل بطرس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 جرٌس بملن اسامه عٌاد فرج اسكندر غذائٌة ، بجهة :

عن بٌع  18820برلم  20200206، لٌد فى  20000.000فتحٌه هاشم السٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مالبس دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : اشمون شارع ابو غنٌم بملن مرزوق دمحم مرزوق
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عن مكتب  18206برلم  20200210، لٌد فى  10000.000اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم معٌوف علوانى معٌوف على  ، ت -  32

 تركٌب وخدمات تكٌف ، بجهة : اشمون عزبة رستم بملن دمحم السٌد علوانى معٌوف

عن مكتب  18212برلم  20200210، لٌد فى  50000.000مصطفى رمضان دردٌر العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مٌة وكهربٌة ، بجهة : شنشور بملن رمضان دردٌر عمر العربىمماوالت عمو

عن بٌع مالبس  18233برلم  20200213، لٌد فى  60000.000رضا السٌد سعٌد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 جاهزة دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : شوشاى بملن فرحات شولى احمد

عن مكتب  18231برلم  20200213، لٌد فى  10000.000ر فرد ، رأس ماله ،  صالح محمود عباس مشاضى  ، تاج -  35

 تورٌدات ، بجهة : محله سبن بملن فرحات حمدى فرحات

عن  18248برلم  20200212، لٌد فى  80000.000اٌمان نصر عبدالعزٌز عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ىترزى ، بجهة : شما بملن سعٌد دمحم مصطف

عن عصٌر  18258برلم  20200223، لٌد فى  1000.000شعبان عبدالرسول على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لصب ، بجهة : اشمون شارع سعد زغلول تماطع الدائرى بملن حسٌن زكرٌا ابراهٌم الدهشان

عن بٌع عطاره  18280برلم  20200224فى ، لٌد  40000.000احمد سعد دمحم فهمى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ، بجهة : عزبه خلٌل بن خلف مستشفى العٌون مركز اشمون بملن فتحى ابوالممصان دمحم خلٌل

عن  18288برلم  20200226، لٌد فى  100000.000كرم عبد اللطٌف محمود جلهوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن شحات عبد اللطٌف محمود جلهوم حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : النعناعٌة

عن  18885برلم  20200205، لٌد فى  100000.000منصور عبدالرازق منصور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 مكتب تورٌدات نباتات زٌنة وصٌانة ، بجهة : كفر الحما بملن عبدالرازق منصور دمحم عبدهللا

عن تجارة  18481برلم  20200205، لٌد فى  10000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم  -  41

 سلع غذائٌة وتجارة بٌض مائدة ، بجهة : سمادون بملن حسنى دمحم مرسى حسن

عن مخبز  18208برلم  20200210، لٌد فى  10000.000عبٌر مجاهد رضوان بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ، بجهة : منٌل جوٌده بملن السٌد اسماعٌل دمحم جبرٌلبلدى نصف الى 

عن مكتب  18220برلم  20200211، لٌد فى  20000.000دمحم حماده احمد الصاوى شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مماوالت وتورٌدات عامة ، بجهة : شارع االنصارى بملن حماده احمد الصاوى شرف

عن بٌع  18221برلم  20200212، لٌد فى  40000.000السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاطف ابراهٌم ابوالحدٌد -  44

 خردة ، بجهة : طلٌا بملن اسالم دمحم عبدالحلٌم

عن  18225برلم  20200212، لٌد فى  200000.000مروه عبدالفتاح عبدالحمٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مجرٌا بملن عبده حمدى عبده حسنٌنحظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : 

عن  18256برلم  20200220، لٌد فى  150000.000سماسم السٌد عبد الغفار عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مكتب مالبس جاهزه دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : اشمون شارع السٌده خدٌجه بجوار مكتب التموٌن بملن اسماء صبرى عباس

عن حظٌره  18265برلم  20200225، لٌد فى  100000.000دمحم رجب ابراهٌم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 مواشى حالبه ، بجهة : سمادون مركز اشمون بملن ابراهٌم السٌد رجب

عن حظٌره  18263برلم  20200225، لٌد فى  150000.000سعاد اسماعٌل حافظ جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 مواشى حالبه ، بجهة : محله سبن مركز اشمون بملن عبدالحكٌم عبدالرحمن دمحم

عن مكتب  18281برلم  20200228، لٌد فى  100000.000احمد شعبان حسنٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 دمحم تشطٌبات عمومٌة وتورٌدات جبس بودر ، بجهة : المناطرٌن بملن شعبان حسنٌن
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عن  18884برلم  20200206، لٌد فى  50000.000عبدالحكٌم فتحى عبدالحكٌم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 حظٌرة تجارة مواشى حالبة ، بجهة : سنترٌس بملن فتحى عبدالحكٌم دمحم حسن

عن ورشة  13524برلم  20200203فى ، لٌد  10000.000ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

خراطة ، بجهة : له محل رئٌسى  بناحٌة طلٌا مركز اشمون بملن السٌد شحات حجازى ونشاطه مصنع تشغٌل معادن ادوات  منزلٌة 

 13524وممٌد برلم تابع  

عن ورشة  13524برلم  20200203، لٌد فى  10000.000ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 خراطة ، بجهة : طلٌا بملن مها محمود دمحم محمود

عن بٌع  18868برلم  20200203، لٌد فى  25000.000عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : الحلواصى بملن السٌداحمد السٌد ابراهٌم

عن بٌع حداٌد  18885برلم  20200206، لٌد فى  50000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج صابر فؤاد مصطفً   -  54

 وبوٌات ، بجهة : منٌل دوٌب بملن بٌومً عبد الفضٌل بٌومً

عن محل  18244برلم  20200218، لٌد فى  10000.000مختار حسن مختار ابو صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ع الطرٌك الدائرى بملن غرٌب عبده المعبخرده ، بجهة : اشمون شار

عن  18252برلم  20200223، لٌد فى  10000.000حسٌن دمحم العابد فرحات عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ورشة تصنٌع سوست مراتب ، بجهة : سنترٌس سمالى بملن هادٌة دمحم العابد فرحات

عن مكتب  18266برلم  20200225، لٌد فى  40000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رشاد عبدالرازق عبدالهادى   -  58

 تورٌدات عمومٌه وخدمات نظافه متكامله ، بجهة : اشمون شارع داٌر الناحٌه من شارع صالح الدٌن بملن سعد دمحم صالح المالح

عن مماوالت  18823برلم  20200206، لٌد فى  50000.000هشام موسى صادق حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 عمومٌة ، بجهة : اشمون شارع خالد بن الولٌد بملن صالح ذكى دمحم

عن  18862برلم  20200204، لٌد فى  50000.000عبدالعزٌز حلمى عبدالعزٌز النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ز عبدالحمٌد النجارورشة سحب سلن ، بجهة : اشمون عزبة النجار بملن حلمى عبدالعزٌ

عن صٌانة  18210برلم  20200210، لٌد فى  1000.000منى ابراهٌم حسن حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 وتشغٌل معدات ثمٌلة ، بجهة : شنشور بملن مصطفى مجدى فهٌم عافٌة

عن حظٌرة  18861برلم  20200202فى ، لٌد  50000.000اسالم عمر عمر حامد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى ، بجهة : سمادون بملن عمر عمر حامد سالم

عن مكتب  18248برلم  20200212، لٌد فى  50000.000عزة عبدالهادى دمحم عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 تورٌدات عمومٌة ومماوالت ، بجهة : اشمون سهواج بملن اسالم نصار دمحم

عن  18268برلم  20200225، لٌد فى  100000.000نعمه السٌد دسولى اسماعٌل النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بٌع موازٌن ، بجهة : شارع الشهداء بملن بسٌونى جمعة حسن

 عن حظٌرة 18283برلم  20200228، لٌد فى  100000.000احمد دمحم صبحى حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مواشى حالبة ، بجهة : رملة االنجب بملن دمحم صبحى حبٌب عبد هللا

عن مخبز  18864برلم  20200203، لٌد فى  10000.000سعد دمحم سٌداحمد ابو موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بلدى نصف الى ، بجهة : اشمون عزبة سالمه بملن رضا شولى دروٌش شعٌب

عن بٌع  18886برلم  20200205، لٌد فى  30000.000بان مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب عبدالمنعم شع -  66

 اجهزة منزلٌة وموبلٌات مستعملة ، بجهة : البرانٌة  مركز اشمون بملن احمد عبدالمنعم شعبان مرزوق



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  18880برلم  20200205، لٌد فى  100000.000طارق سعٌد دمحم عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 مماوالت عامه ، بجهة : اشمون /عزبه ابو النرش بملن محمود سعٌد دمحم عفٌفً

عن  18882برلم  20200204، لٌد فى  100000.000دمحم عبد الجواد عبد الرحمن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 وادحظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سبن االحد بملن سامح دمحم عبد الج

عن حظٌرة  18822برلم  20200202، لٌد فى  100000.000على عبدالحكٌم ٌحى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى ، بجهة : محلة سبن بملن دمحم عبدالحكٌم ٌحى زهران

عن تجارة  18204برلم  20200202، لٌد فى  10000.000عماد السٌد ابراهٌم عبد الحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : محلة سبن بملن فتحى صالح محمود رمضان

عن ورشة  18252برلم  20200220، لٌد فى  50000.000نبٌله فؤاد عبد العزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 دمحمتشكٌل معادن وخراطه مٌكانٌكٌه ، بجهة : سالٌه ابو شعره بملن دمحم رجاء السٌد 

عن حظٌرة  18255برلم  20200220، لٌد فى  250000.000على دمحم على الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 مواشى حالبة ، بجهة : الفرعونٌة بملن حمدى دمحم على الفرماوى

عن مكتب تورٌدات  2042برلم  20200225، لٌد فى  10000.000عبدهللا دمحم سعٌد رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 عمومٌة ، بجهة : سبن االحد بملن اشرف دمحمى على

عن مكتب تورٌدات  2042برلم  20200225، لٌد فى  10000.000عبدهللا دمحم سعٌد رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 1435ل على محمود واودع برلم عمومٌة ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب ترجمة بناحٌة سبن االحد بملن اسماعٌ

عن مكتب تورٌدات  2042برلم  20200225، لٌد فى  10000.000عبدهللا دمحم سعٌد رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

وله محل رئٌسى  414عمومٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة سبن االحد بملن مبارن توفٌك ونشاطه مكتبه اسالمٌه مودع برلم 

 1012شاطه دار طباعة وتوزٌع كتب مودع برلماخر ون

عن مكتب  18828برلم  20200202، لٌد فى  10000.000مرفت دمحم رضا السٌد شعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : سالٌة ابو شعرة بملن ٌاسر على الشوربجى

عن مكتب  18202برلم  20200210، لٌد فى  25000.000عبد المعز انور عبدالمعز خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : طهواى بملن انور عبد المعز عبد الرازق

عن  18205برلم  20200202، لٌد فى  150000.000عماد عبدالحلٌم شحاته عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 صٌانة وبٌع لطع غٌار اجهزة كهربائٌة ، بجهة : الكوادى بملن عماد عبد الحلٌم شحاته عبدالرحمن

عن حظٌرة  15234برلم  20200211، لٌد فى  50000.000ابراهٌم حسن محمود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

فهٌم دمحم عبدالعزبز ونشاطه مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ونم مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة جرٌس بملن 

 اشمون 15234ولٌد برلم سجل دائم  2018/1/2افتتاحه 

عن حظٌرة  15234برلم  20200211، لٌد فى  50000.000ابراهٌم حسن محمود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 رمواشى ، بجهة : جرٌس بملن حسن محمود حسن صم

عن بمالة وتموٌن ،  18228برلم  20200213، لٌد فى  5000.000صالح السٌد احمد شندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بجهة : اشمون عزبة المعاشات بملن رفاعى السٌد رفاعى السٌد المصاص

عن تجارة  18238برلم  20200216، لٌد فى  30000.000ابراهٌم عٌد ابراهٌم طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 موتوسٌكالت ، بجهة : شما بملن رضا ابراهٌم عٌسى

عن بماله  18283برلم  20200226، لٌد فى  10000.000فاطمة على سلٌمان السكرمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 تموٌنٌه ، بجهة : سمادون بملن عادل عبدهللا عبدالجواد



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  18882برلم  20200206، لٌد فى  10000.000النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد النبً معوض دمحم عبد -  84

 مماوالت ، بجهة : الكوادي بملن احمد ابوالعال رشاد

عن مكتب  18866برلم  20200203، لٌد فى  20000.000نبٌل نصر عبدالحلٌم عافٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 شنشور بملن نصر نبٌل عبدالحلٌمتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب تأجٌر  18211برلم  20200210، لٌد فى  100000.000ثروت دمحم عبدهللا عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 سٌارات ، بجهة : لورص بملن حاتم عبدالخالك علً مصطفى

عن  18218برلم  20200211، لٌد فى  25000.000دمحم عز الدٌن عبد المنعم طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 جزارة ، بجهة : شما بملن عزالدٌن عبدالمنعم طاحون

عن مملة لب  18228برلم  20200212، لٌد فى  150000.000احمد صالح ابراهٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ، بجهة : شعشاع بملن حافظ صابرٌن دمحم الشال

عن تورٌدات  18232برلم  20200213، لٌد فى  10000.000توفٌك جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن نبٌل  -  82

 عمومٌة وتجارة اغذٌة جملة ، بجهة : شنشور بملن نبٌل توفٌك جبرٌل

:  عن بمالة ، بجهة 18243برلم  20200218، لٌد فى  150000.000حسٌن عٌد دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 سنترٌس بملن محمود عبدالعزٌز دمحم

عن بٌع  18254برلم  20200220، لٌد فى  10000.000فتحى مدٌن عبدالفتاح عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 احبال ومماطف ، بجهة : اشمون ش/ عبدالمنعم حمزة بملن مدٌن عبدالفتاح عبدالعال

عن بٌع  18288برلم  20200226، لٌد فى  50000.000فرد ، رأس ماله ،  محمود مبرون احمد الدرست  ، تاجر  -  22

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : جرٌس بملن عالء الدٌن خلف دمحم

عن حظٌرة  18886برلم  20200206، لٌد فى  100000.000وردة محمود احمد لرٌمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 احمد محمود دمحم سالم مواشً حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن

عن بٌع  18214برلم  20200210، لٌد فى  20000.000نادٌه فاٌد عبدالموى محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مالبس حرٌمً دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : منٌل دوٌب بملن فاطمه عبدالحكٌم عٌد

عن  18203برلم  20200202، لٌد فى  10000.000أس ماله ،  عٌسى ٌحٌى مصطفى عٌسى اللحام  ، تاجر فرد ، ر -  25

 تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : سنترٌس بملن عاطف احمد وهبه عبدالحمٌد

عن مكتب  18218برلم  20200211، لٌد فى  100000.000محمود احمد اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 هة : كفر ابو محمود بملن احمد اسماعٌل احمد احمدمماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بج

عن مكتب عزل  18242برلم  20200218، لٌد فى  100000.000ولٌد دمحم حامد الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 وتبرٌد وتكٌٌف ، بجهة : شطانوف بملن ابراهٌم ٌوسف احمد ٌوسف

عن مكتب  18260برلم  20200223، لٌد فى  10000.000، رأس ماله ،  شرٌف عبدالناصر بٌومى سبل  ، تاجر فرد  -  28

تورٌدات عمومٌة ودعاٌة واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة 

 : اشمون شارع مصرف سبل بملن على ماهر بٌومى سبل

عن بمالة  18281برلم  20200225، لٌد فى  50000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حمدٌة عبدالعزٌز متولى الشافعى -  22

 وتموٌن ، بجهة : اشمون شارع دمحم محسن حمد بملن سمٌر حلمى عبدالحمٌد

عن خالطة  18284برلم  20200226، لٌد فى  20000.000وسام السٌد احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 : الخور بملن السٌد احمد السٌد فرحات اعالف ، بجهة



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محطة فرز  18862برلم  20200202، لٌد فى  50000.000عماد عمر عمر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 وتعبئة وتورٌد حاصالت زراعٌة ومدشة افوال ، بجهة : االنجب بملن عمر عمر سالم

 18822برلم  20200206، لٌد فى  100000.000جر فرد ، رأس ماله ،  عمرو عبد المرضى ابو الفتوح على  ، تا -  102

 عن مكتب نمل بضائع ، بجهة : طلٌا بملن رمضان عبد المرضى ابو الفتوح على

عن بٌع زٌوت  18826برلم  20200206، لٌد فى  50000.000حسام حسن دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 شطانوف بملن وائل خٌرى حسن دمحموشحومات ، بجهة : بوهة 

عن  18860برلم  20200202، لٌد فى  50000.000صباح حلمى جمعه حسن مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : رملة االنجب بملن دمحم عبدهللا عبدالرسول حسن

عن بٌع اجهزة  18880برلم  20200204، لٌد فى  10000.000دمحم سامى دمحم عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 كهربائٌة ، بجهة : جرٌس بملن سامى دمحم عوٌس

 عن 18213برلم  20200210، لٌد فى  20000.000عبدهللا مصطفى عبدالمجٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : المناطرٌن بملن مصطفى عبدالمجٌد عبدالمجٌد

عن مكتب  18238برلم  20200216، لٌد فى  10000.000مصطفى عادل دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

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

عن تجارة سٌارات  18280برلم  20200228، لٌد فى  10000.000طاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على دمحم السٌد ب -  108

 ومواتٌر ، بجهة : شطانوف بملن ابراهٌم دمحم السٌد بطاح

عن  18883برلم  20200204، لٌد فى  100000.000ساره عبد العظٌم حسنٌن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 به ، بجهة : ابو عوالى بملن سالم حسنى على حسانٌنحظٌرة مواشى حال

عن بمالة ،  18246برلم  20200212، لٌد فى  2000.000سلوى صالح عبدالسمٌع ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 بجهة : سالٌة ابو شعرة بملن احمد عبدالمادر دمحم

عن  18242برلم  20200212، لٌد فى  100000.000ه ،  اسامه احمد عبدالمحسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  111

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : منٌل دوٌب بملن احمد عبدالمحسن ابراهٌم سالم

عن مكتب  18285برلم  20200226، لٌد فى  10000.000محمود على دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

  حامدتورٌدات ، بجهة : كفر الحما بملن على دمحم

عن بٌع  18863برلم  20200202، لٌد فى  100000.000نورا سٌد ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : كفر ابو محمود بملن احمد عبد النور عبد الرازق

عن مكتب نمل  18888برلم  20200206د فى ، لٌ 200000.000حامد عبدهللا حامد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 وتورٌدات ، بجهة : شطانوف بملن عبدهللا حامد عبدهللا الدٌب

عن تعبئة  18230برلم  20200213، لٌد فى  100000.000دولت ماهر اسماعٌل شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الولٌد بملن عصام السٌد احمد فكةوتغلٌف وتصنٌع اللحوم المجمدة ، بجهة : اشمون شارع خالد بن 

عن بٌع  18215برلم  20200210، لٌد فى  20000.000عبده فوزى عبدالوارث عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 اعالف ، بجهة : شطانوف بملن طارق دمحم احمد عبدالغنى

عن كافٌة  18240برلم  20200218فى  ، لٌد 300000.000محمود على السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مأكوالت ومشروبات فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : شوشاى بملن اسامة سعٌد السٌد

عن سجاد  18286برلم  20200226، لٌد فى  50000.000محمود السٌد دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 هة : مونسة بملن دمحم السٌد مرسىوفراشه ، بج



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  18824برلم  20200206، لٌد فى  50000.000دمحم مصطفى دمحم الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن محمود مصطفى دمحم الخطٌب

عن  18208برلم  20200210، لٌد فى  100000.000ه ،  احمد عبد المنعم محمود عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  120

 حظٌرة مواشً حالبه ، بجهة : رملة االنجب بملن عبد المنعم محمود عبد الجواد

عن  18222برلم  20200213، لٌد فى  150000.000محمود حسنى عبدالعزٌز دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ء حسنى عبدالعزٌز دسولىورشة مراتب ، بجهة : سمالى بملن عال

عن مخبز  18653برلم  20200204، لٌد فى  10000.000حجاج حامد مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بلدى نصف آلى ، بجهة : جرٌس بملن ناهد عبد الفتاح ممدوح

عن  18235برلم  20200216لٌد فى ،  50000.000ابتسام سعٌد عبد العلٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : منٌل دوٌب بملن محمود ذكى دمحم السٌد

عن  18250برلم  20200212، لٌد فى  10000.000مدحت عبدالعال سلٌمان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مانمكتب صٌانة تكٌٌفات ، بجهة : صراوة بملن سلٌمان عبدالعال سلٌ

عن  18282برلم  20200226، لٌد فى  100000.000ماجد رمضان عبدالعزٌز عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 تورٌد نباتات زٌنة ، بجهة : دروة بملن رمضان عبدالعزٌز عبدالكرٌم سلٌمان

عن بمالة ،  18282برلم  20200228لٌد فى ،  20000.000اسامة ابراهٌم دمحم عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بجهة : المناطرٌن بملن ابراهٌم دمحم عبدالواحد

عن ورشة  13455برلم  20200203، لٌد فى  5000.000خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 اشمون 13455مماوالت عمومٌه ولٌد برلم  تشغٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شما مركز اشمون  ونشاطه مكتب

عن ورشة  13455برلم  20200203، لٌد فى  5000.000خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 تشغٌل معادن ، بجهة : شما بملن على دمحم على طاحون

عن  18884برلم  20200205، لٌد فى  500000.000حسام صالح عبدالحمٌد دمحم درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : سنترٌس بملن صالح عبدالحمٌد دمحم درغام

عن تصنٌع  18881برلم  20200205، لٌد فى  10000.000احمد احمد سلٌمان الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 اعالف ، بجهة : جرٌس بملن محمود احمد سلٌمان

برلم  20200211، لٌد فى  10000.000عبد العزٌز عبد الكرٌم عبد العزٌز عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 عن ورشة حداده ، بجهة : عزبة ابو ٌوسف بملن فاٌز فٌصل فاٌز بركات 18212

عن مكتبة  18261برلم  20200224، لٌد فى  10000.000عصام حسن عبدالمجٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : اشمون شارع عزبة لمعى بملن الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة اشمون

عن  18262برلم  20200224، لٌد فى  100000.000دمحم صبحى عبدالرسول السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 سهواج بملن نهى صبحى عبدالرسولحظٌرة مواشى وتجارتها ، بجهة : 

عن مكتب  18262برلم  20200225، لٌد فى  100000.000طارق احمد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 تورٌدات وتركٌب اسمف معلمه ولواطع جبسٌه ، بجهة : المناطرٌن مركز اشمون بملن احمد ابراهٌم احمد على

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     20200202، وفى تارٌخ    15604ٌفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدهللا عفٌفً احمد عف   - 1

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200204، وفى تارٌخ    15813حسام دمحم عبدالسالم امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ستغناء عن المحل الرئٌسى االخرشطبت صحٌفة المٌد لال

تم محو/شطب السجل     20200204، وفى تارٌخ    15813حسام دمحم عبدالسالم امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     20200205، وفى تارٌخ    18164فرماوى السٌد امام زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200206، وفى تارٌخ    10400،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0احمد صالح عمر شنب    - 5

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    20200206، وفى تارٌخ    8215،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0ن ابو دان بشرى عبد الممصود حس   - 6

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    20200202، وفى تارٌخ    8503،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0مجدى محمود ابو المجد سلٌمان    - 8

 ٌفة المٌد وذلن لترن التجارةالسجل  تم شطب صح

تم محو/شطب    20200202، وفى تارٌخ    18036حسن حافظ محمود حسن الشنوفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    20200202ى تارٌخ ، وف   11428احمد صالح الدٌن على عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     20200210، وفى تارٌخ    2232،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0مروه اسامه امٌن احمد    - 10

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    20200210، وفى تارٌخ    15460ى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسالم مجاهد رضوان بكر   - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    20200211، وفى تارٌخ    18302السعٌد ابراهٌم دمحم المعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجارة السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذالن



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 محو/شطب السجل     20200211، وفى تارٌخ    18212احمد سرحان سعد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

لسجل  تم تم محو/شطب ا   20200212، وفى تارٌخ    16833السٌد عطٌه علً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لالستغناء عن الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    20200212، وفى تارٌخ    16833السٌد عطٌه علً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لالستغناء عن الفرع

تم محو/شطب    20200212، وفى تارٌخ    15666ده برلم : صفوت حسان ابوالعنٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 16

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200212، وفى تارٌخ    13882دالٌا عصام فراج رصاص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200213، وفى تارٌخ    1205،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0نبٌله السٌد احمد شندى    - 18

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200213، وفى تارٌخ    2243،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   0ٌحٌى زكى حسن االشمر    - 12

 طب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارةتم ش

تم محو/شطب    20200218، وفى تارٌخ    18202مهدى حمزه عبدالرحمن سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200218 ، وفى تارٌخ   18526دمحم احمد على سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200218، وفى تارٌخ    14288دمحم سعٌد معوض عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200218، وفى تارٌخ    18853لم : حنان مرسً سعد الغزولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 23

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    20200218، وفى تارٌخ    18804عبدالعاطى عبدالعزٌز عبدالعاطى المزٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     20200212، وفى تارٌخ    12628فاٌزه عبدالواحد دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

جل  تم تم محو/شطب الس   20200212، وفى تارٌخ    14248احمد على سعد الحبٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    20200223، وفى تارٌخ    248ممدوح عبد الهادى دمحم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة بسبب الوفاة

تم محو/شطب    20200225، وفى تارٌخ    16280بك لٌده برلم : فاطمه رزق هللا السٌد صالح  ،  تاجر فرد  ،  س   - 28

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن الفرع نهائٌا

تم محو/شطب السجل     20200225، وفى تارٌخ    16836طاهر ممدوح دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    20200225، وفى تارٌخ    18324عماد دمحم منسى عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 محو/شطب    20200226، وفى تارٌخ    12223محمود عبد العزٌز محمود سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 تم شطب صحٌفة المٌد وذالن لترن التتجاارة السجل 

تم محو/شطب السجل  تم    20200228، وفى تارٌخ    2118محمود احمد سعد بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    20200228وفى تارٌخ ،    18220دمحم اسامه حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200204وفً تارٌخ ،   18862عماد عمر عمر سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200204وفً تارٌخ ،   18861اسالم عمر عمر حامد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   100000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200204وفً تارٌخ ،   18832تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد سامى عبدالحلٌم الجمال  -  3

 جنٌه   25000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200205وفً تارٌخ ،   4855تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0مارى عٌاد عوض هللا داوود  -  4

 جنٌه   10000.000أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200205وفً تارٌخ ،   8232تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0نبٌل نزٌه عزٌز عوض هللا  -  5

 جنٌه   10000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   20200205وفً تارٌخ ،   4813لبى لتجارة البمالة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خلٌل حسنى دمحم شلبى ) ش -  6

 جنٌه   200000.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  20200205وفً تارٌخ ،   4813خلٌل حسنى دمحم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   200000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200205وفً تارٌخ ،   4813خلٌل حسنً دمحم ابراهٌم شلبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   200000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200202وفً تارٌخ ،   18206احمد صدٌك اسماعٌل دمحم مهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   50000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200202وفً تارٌخ ،   8132تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0اشرف عبد الحلٌم امام احمد  -  10

 جنٌه   50000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200210وفً تارٌخ ،   4001عماد احمد احمد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 ه جنٌ  100000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200210وفً تارٌخ ،   18224حامد دسولى حامد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   500000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 رأس المال ,   20200210، وفً تارٌخ   18148دمحم ابراهٌم زاٌد ابراهٌم غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   100000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200211وفً تارٌخ ،   15234ابراهٌم حسن محمود صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   50000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200211وفً تارٌخ ،   16825عمرو صبرى لبٌب السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   100000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200211وفً تارٌخ ،   11518ماٌسه كامل بٌومى عٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   10000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200212وفً تارٌخ ،   13888احمد سعٌد دمحم ابوسلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   100000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   20200218وفً تارٌخ ،   18014عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   4000000.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200218وفً تارٌخ ،   18826 اعتدال سعٌد موسى السٌد برعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  12

 جنٌه   40000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200218وفً تارٌخ ،   10388تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0اٌهاب دمحم عبد المطلب حسن  -  20

 جنٌه   200000.000لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   20200218وفً تارٌخ ،   12854احمد جمال دمحم عبدالرحمن المعب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1500000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200218وفً تارٌخ ،   12463،، سبك لٌده برلم خالد عبد المحسن على فوده  تاجر فرد  -  22

 جنٌه   55000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200212وفً تارٌخ ،   15660شحات محمود سالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   400000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200220وفً تارٌخ ،   15041احمد ٌوسف طاهر زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   30000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200223وفً تارٌخ ،   14088ك لٌده برلم دمحم انور طه دمحم فوده  تاجر فرد ،، سب -  25

 جنٌه   40000.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200223وفً تارٌخ ،   10504تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0نادى حسب هللا احمد حسب هللا  -  26

 جنٌه   50000.000دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   20200224وفً تارٌخ ،   10422تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0احمد الشحات سٌد احمد على  -  28

 جنٌه   200000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   20200224وفً تارٌخ ،   14422فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد رمضان ابراهٌم عمر  تاجر -  28

 جنٌه   10000000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   20200225وفً تارٌخ ،   8225تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0اٌهاب فؤاد دمحم عامر زٌد  -  22

 جنٌه   500000.000شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال ,   20200228وفً تارٌخ ،   18528سمٌحه حسن محمود حسن دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   500000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 رأس   20200228وفً تارٌخ ،   8628تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   0راهٌم المعداوى عبد الستار السعٌد اب -  31

 جنٌه   100000.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   8628تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبدالستار السعٌد ابراهٌم المعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   100000.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  20200228

تم   20200228وفً تارٌخ ،   8628تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السعٌد للمنسوجات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   100000.000عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   ت

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18860صباح حلمى جمعه حسن مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن دمحم عبدهللا عبدالرسول حسن

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 20200202وفً تارٌخ  18862عماد عمر عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ، االنجب بملن عمر عمر سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18861اسالم عمر عمر حامد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن عمر عمر حامد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18831ٌده برلم    عبد الحكٌم اسماعٌل دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  4

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ابو رلبه مركز اشمون بملن فاطمه دمحم عبدالمعطى عامر

تم تعدٌل العنوان ,  20200202وفً تارٌخ  18680اٌهاب عاطف فرج مرسى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح امٌنه عبداللطٌف شلبىوص

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18863نورا سٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو محمود بملن احمد عبد النور عبد الرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13455م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌ -  8

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شما بملن على دمحم على طاحون ونشاطه ورشة تشغٌل معادن وتم افتتاحه فى 

 اشمون 13455ولٌد برلم سجل تابع  355واودع برلم  2020/1/30

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  15813ام دمحم عبدالسالم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حس -  8

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح / الكوادى مركز اشمون بملن احمد عبدالسالم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  15813برلم    حسام دمحم عبدالسالم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  2

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح / الكوادى مركز اشمون بملن احمد عبدالسالم موسى

العنوان ,  تم تعدٌل 20200203وفً تارٌخ  18868عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، الحلواصى بملن السٌداحمد السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

ه مصنع تشغٌل معادن ادوات  منزلٌة الـتأشٌر:   ،  له محل رئٌسى  بناحٌة طلٌا مركز اشمون بملن السٌد شحات حجازى ونشاط

 13524وممٌد برلم تابع  



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن مها محمود دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13524سبك لٌده برلم     ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  -  13

الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طلٌا مركز اشمون بملن مها محمود دمحم محمود ونشاطه ورشة خراطة واودع برلم 

 اشمون 13524ولٌد برلم تابع  352

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13455،  سبك لٌده برلم     خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم ، تاجر فرد -  14

 اشمون 13455الـتأشٌر:   ،  له محل رئٌسى بناحٌة شما مركز اشمون  ونشاطه مكتب مماوالت عمومٌه ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  13455خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، شما بملن على دمحم على طاحون

تم تعدٌل العنوان ,  20200203وفً تارٌخ  18865كرٌم رمضان احمد على الدجوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن سعٌد عبدهللا الشاذلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  18868جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى حاتم محمود دمحم ، تا -  18

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن اسالم حاتم محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  18864سعد دمحم سٌداحمد ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بة سالمه بملن رضا شولى دروٌش شعٌبالـتأشٌر:   ، اشمون عز

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  18303هٌثم مشحوت دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شما بملن مشحوت دمحم على الجندى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  18303هٌثم مشحوت دمحم علً الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شما بملن مشحوت دمحم على الجندى ونشاطه مكتب تورٌدات وتوكٌالت تجارٌة واستٌراد وتصدٌر 

 18303وتجارة سٌارات ومماطٌر ولٌد برلم تابع  6من المجموعة  36والفمرة  12فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200203وفً تارٌخ  18866نبٌل نصر عبدالحلٌم عافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن نصر نبٌل عبدالحلٌم

وصف  تم تعدٌل العنوان , 20200204وفً تارٌخ  18882وهبه مختار حامد السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن مختار حامد محمود السماحى

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18653حجاج حامد مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

مخبز بلدى وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة جرٌس مركز اشمون بملن ناهد عبد الفتاح ممدوح ونشاطه 

 اشمون 18653ولٌده برلم سجل تابع  2020لسنه  381واودع برلم  2020/1/26نصف الى وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18653حجاج حامد مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن ناهد عبد الفتاح ممدوح

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18653حجاج حامد مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منشأة جرٌس بملن حامد مصطفى مصطفى عبد الداٌم ونشاطه حظٌرة مواشى وتم 

 وناشم 18653ولٌده برلم سجل داٌم  2012/12/18افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18882دمحم عبد الجواد عبد الرحمن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن سامح دمحم عبد الجواد

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18883ساره عبد العظٌم حسنٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو عوالى بملن سالم حسنى على حسانٌن



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    20200204وفً تارٌخ  18880دمحم سامى دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ، جرٌس بملن سامى دمحم عوٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200204وفً تارٌخ  18518تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد خٌر هللا عبدالحمٌد ، -  22

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح سمٌر سعٌد حلمى خالف

تم تعدٌل العنوان ,  20200204وفً تارٌخ  18862عبدالعزٌز حلمى عبدالعزٌز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون عزبة النجار بملن حلمى عبدالعزٌز عبدالحمٌد النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200204وفً تارٌخ  11215احمد عبد الشافى السٌد غمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه مركز طوخ بملن منصور عبد اللطٌف احمد ونشاطه مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال 

 ولٌد برلم سجل دائم        الملٌوبٌه 2020واودع برلم      لسنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200204وفً تارٌخ  18881،  سبك لٌده برلم    حماده ابراهٌم دمحم عٌاد ، تاجر فرد  -  32

 الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعرة بملن احمد دمحم عوض عٌاد

تم تعدٌل العنوان ,  20200205وفً تارٌخ  18884حسام صالح عبدالحمٌد دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 س بملن صالح عبدالحمٌد دمحم درغاموصف الـتأشٌر:   ، سنترٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18481اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

م افتتاحه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سمادون مركز اشمون بملن دمحم احمد دمحم ابراهٌم ونشاطه مكتب تورٌدات غذائٌة وت

  18481ولٌد برلم سجل دائم  2012/2/1

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18881احمد احمد سلٌمان الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن محمود احمد سلٌمان

تم تعدٌل  20200205وفً تارٌخ  18888ك لٌده برلم    عبدالمرضى عبدالموى عبداللطٌف عبدالحك ، تاجر فرد ،  سب -  36

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن نبٌه عبدالموى عبداللطٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18880طارق سعٌد دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ن محمود سعٌد دمحم عفٌفًالـتأشٌر:   ، اشمون /عزبه ابو النرش بمل

تم تعدٌل العنوان ,  20200205وفً تارٌخ  18886اٌهاب عبدالمنعم شعبان مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌة  مركز اشمون بملن احمد عبدالمنعم شعبان مرزوق

تم تعدٌل العنوان ,  20200205وفً تارٌخ  18885ٌده برلم    منصور عبدالرازق منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن عبدالرازق منصور دمحم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18481اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 ن حسنى دمحم مرسى حسن الـتأشٌر:   ، سمادون بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18481اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سمادون بملن حسنى دمحم ابراهٌم سالم ونشاطه تجارة سلع غذائٌة وتجارة بٌض مائدة

 اشمون 18481ولٌد بسجل تابع  400واودع برلم  2020/1/28وتم افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18888سعٌد سمٌر دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، سالٌة ابوشعرة بملن سمٌر دمحم عبدالسالم عبدالحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200205وفً تارٌخ  18882الخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد فؤاد عبد  -  43

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن خالد عبد النبى السٌد خلٌل الدٌب

,  تم تعدٌل العنوان 20200205وفً تارٌخ  14381رمضان فهٌم محمود دمحم خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سمادون مركز اشمون بملن جندى عبدالحلٌم السٌد



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18886وردة محمود احمد لرٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن احمد محمود دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  20200206وفً تارٌخ  18882لنبً معوض دمحم عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ا -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوادي بملن احمد ابوالعال رشاد

بك ، تاجر فرد ،  س 2012لسنه  103سلمى حسن حافظ الشنوفى لاصر بوالٌة والدها بموجب لرار من محكمه االسرة رلم  -  48

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اشمون كفر زالبٌه بملن نجٌه سعٌد حافظ 20200206وفً تارٌخ  18825لٌده برلم    

تم تعدٌل العنوان ,  20200206وفً تارٌخ  18820فتحٌه هاشم السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 و غنٌم بملن مرزوق دمحم مرزوقوصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع اب

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18824دمحم مصطفى دمحم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن محمود مصطفى دمحم الخطٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18883هبه ٌوسف دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن محمود احمد عبدالممصود ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  20200206وفً تارٌخ  18822عمرو عبد المرضى ابو الفتوح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الفتوح على وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن رمضان عبد المرضى ابو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    20200206وفً تارٌخ  18826حسام حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ، بوهة شطانوف بملن وائل خٌرى حسن دمحم

العنوان , وصف  تم تعدٌل 20200206وفً تارٌخ  18823هشام موسى صادق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع خالد بن الولٌد بملن صالح ذكى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18821سعٌد عثمان دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن دمحم سعٌد عثمان دمحم زهران

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18888عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد عبدهللا حامد  -  55

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن عبدهللا حامد عبدهللا الدٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18888سامح صالح محمود المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 :   ، سمالي بملن دمحم فهمى دمحم الشٌخالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  20200206وفً تارٌخ  18884عبدالحكٌم فتحى عبدالحكٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن فتحى عبدالحكٌم دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200206وفً تارٌخ  18885برلم    فرج صابر فؤاد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  58

 الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن بٌومً عبد الفضٌل بٌومً

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18828ناجى غنٌم خٌر هللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن لبٌب خٌر هللا مرسى

العنوان ,  تم تعدٌل 20200202وفً تارٌخ  13280شولى نوح عبدالحكٌم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن منى صالح محمود وعزه وفاطمه وعبد الحكٌم ونعمه نوح عبد الحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18204عماد السٌد ابراهٌم عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن فتحى صالح محمود رمضانالـتأشٌر:   ، محلة سبن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  11428احمد صالح الدٌن على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع المعصراوى من شارع خالد بن الولٌد بملن صالح الدٌن على عامر



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18822فرد ،  سبك لٌده برلم     على عبدالحكٌم ٌحى زهران ، تاجر -  63

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن دمحم عبدالحكٌم ٌحى زهران

تم تعدٌل العنوان ,  20200202وفً تارٌخ  18841وجدى عبد المنصف حسٌب المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 م تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالمنصف حسٌب دمحم المعداويوصف الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  11428احمد صالح الدٌن على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، شارع خالد بن الولٌد بملن صالح الدٌن على عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  11428تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد صالح الدٌن على عامر ، -  66

الـتأشٌر:   ،  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط تجارة وتوزٌع اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة واالستٌراد والتصدٌر وذالن 

 لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    20200202وفً تارٌخ  18202سبك لٌده برلم     دمحم حسٌن دمحم كاشف ، تاجر فرد ،  -  68

 ، النعناعٌه بملن حسٌن دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  20200202وفً تارٌخ  18200احمد دمحم طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 دمحم سمالى بملن امٌن السٌد حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200202وفً تارٌخ  18201احمد جمال دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، صراوه بملن جمال دمحم اسماعٌل عبود

م تعدٌل العنوان , ت 20200202وفً تارٌخ  18205عماد عبدالحلٌم شحاته عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  80

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوادى بملن عماد عبد الحلٌم شحاته عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  20200202وفً تارٌخ  18828مرفت دمحم رضا السٌد شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 وصف الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعرة بملن ٌاسر على الشوربجى 

تم تعدٌل العنوان ,  20200202وفً تارٌخ  18203ٌحٌى مصطفى عٌسى اللحام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عٌسى -  82

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن عاطف احمد وهبه عبدالحمٌد

لعنوان , تم تعدٌل ا 20200210وفً تارٌخ  18214نادٌه فاٌد عبدالموى محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن فاطمه عبدالحكٌم عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200210وفً تارٌخ  18211ثروت دمحم عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، لورص بملن حاتم عبدالخالك علً مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  20200210وفً تارٌخ  18202ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المعز انور عبدالمعز خلٌف -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، طهواى بملن انور عبد المعز عبد الرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    20200210وفً تارٌخ  4001عماد احمد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ٌل المالن لٌصبح بملن عالء سامى عبدالرحمن، تم تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200210وفً تارٌخ  18208عبٌر مجاهد رضوان بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتأشٌر:   ، منٌل جوٌده بملن السٌد اسماعٌل دمحم جبرٌل

تم تعدٌل العنوان ,  20200210وفً تارٌخ  18212برلم     مصطفى رمضان دردٌر العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشور بملن رمضان دردٌر عمر العربى

تم تعدٌل العنوان ,  20200210وفً تارٌخ  18206دمحم معٌوف علوانى معٌوف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

  السٌد علوانى معٌوفوصف الـتأشٌر:   ، اشمون عزبة رستم بملن دمحم



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  20200210وفً تارٌخ  18208احمد عبد المنعم محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  80

 وصف الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن عبد المنعم محمود عبد الجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200210وفً تارٌخ  18215   عبده فوزى عبدالوارث عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  81

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن طارق دمحم احمد عبدالغنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200210وفً تارٌخ  18216لطفى توفٌك على عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لالـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن رمضان محمود عبدالعا

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200210وفً تارٌخ  18148دمحم ابراهٌم زاٌد ابراهٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالفتاح فهمى محمود عامر

تم تعدٌل العنوان ,  20200210تارٌخ  وفً 18210منى ابراهٌم حسن حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشور بملن مصطفى مجدى فهٌم عافٌة

تم تعدٌل العنوان ,  20200210وفً تارٌخ  18213عبدهللا مصطفى عبدالمجٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 جٌدوصف الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن مصطفى عبدالمجٌد عبدالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200211وفً تارٌخ  15234ابراهٌم حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة جرٌس بملن حسن محمود حسن صمر ونشاطه حظٌرة مواشى وتم افتتاحه 

 اشمون  15234ولٌد بسجل تابع  480واودع برلم  2020/2/10

تم تعدٌل  20200211وفً تارٌخ  18212عبد العزٌز عبد الكرٌم عبد العزٌز عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ابو ٌوسف بملن فاٌز فٌصل فاٌز بركات

تم تعدٌل العنوان ,  20200211وفً تارٌخ  18220دمحم حماده احمد الصاوى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 وصف الـتأشٌر:   ،  شارع االنصارى بملن حماده احمد الصاوى شرف

عدٌل العنوان , وصف تم ت 20200211وفً تارٌخ  15234ابراهٌم حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة جرٌس بملن فهٌم دمحم عبدالعزبز ونشاطه مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ونم افتتاحه 

 اشمون 15234ولٌد برلم سجل دائم  2018/1/2

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200211وفً تارٌخ  15234ابراهٌم حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن حسن محمود حسن صمر

تم تعدٌل العنوان ,  20200211وفً تارٌخ  18218دمحم عز الدٌن عبد المنعم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن عزالدٌن عبدالمنعم طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200211وفً تارٌخ  18218احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود احمد اسماعٌل -  22

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو محمود بملن احمد اسماعٌل احمد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  18228احمد صالح ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ٌر:   ، شعشاع بملن حافظ صابرٌن دمحم الشالالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  18222شعبان فؤاد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، النعناعٌة بملن حسن فؤاد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18225رلم    مروه عبدالفتاح عبدالحمٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن عبده حمدى عبده حسنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  18221عاطف ابراهٌم ابوالحدٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لٌمالـتأشٌر:   ، طلٌا بملن اسالم دمحم عبدالح



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  2681، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     0هالل دمحم المرسى دشٌش  -  28

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عمرو هالل دمحم دشٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  18223عباس السٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع صالح الدٌن بملن مجدى محمود الخلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18224رامى معوض عبدالمسٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شرلً بملن كرستٌن ماهر حلمى وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الهدى متفرع من شارع صالح الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18226امل رجب بركات السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو عوالى بملن انصلف ابوالسعد داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200213تارٌخ  وفً 18230دولت ماهر اسماعٌل شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع خالد بن الولٌد بملن عصام السٌد احمد فكة

تم تعدٌل العنوان ,  20200213وفً تارٌخ  18222محمود حسنى عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 العزٌز دسولىوصف الـتأشٌر:   ،  سمالى بملن عالء حسنى عبد

تم تعدٌل العنوان ,  20200213وفً تارٌخ  18231صالح محمود عباس مشاضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 وصف الـتأشٌر:   ، محله سبن بملن فرحات حمدى فرحات

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 20200213وفً تارٌخ  18233رضا السٌد سعٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ، شوشاى بملن فرحات شولى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200213وفً تارٌخ  18228صالح السٌد احمد شندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الـتأشٌر:   ، اشمون عزبة المعاشات بملن رفاعى السٌد رفاعى السٌد المصاص

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200213وفً تارٌخ  18232جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن نبٌل توفٌك -  106

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن نبٌل توفٌك جبرٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200216وفً تارٌخ  18238ابراهٌم عٌد ابراهٌم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  108

 ا بملن رضا ابراهٌم عٌسىالـتأشٌر:   ، شم

تم تعدٌل العنوان ,  20200216وفً تارٌخ  18236ابراهٌم فتحى عبدالسمٌع دغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  108

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن عبدهللا دمحم دمحم دغٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  20200216وفً تارٌخ  18235ابتسام سعٌد عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن محمود ذكى دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  20200216وفً تارٌخ  18280عبد الفتاح لطفى على عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 رعون مركز اشمون بملن عبدالنبى فهمى احمد احمدوصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / كف

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200216وفً تارٌخ  2442احمد جمال عبد الصبور طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن بالنسة للمحل الرئٌسى االخر لٌصبح بملن احمد جمال عبد الصبور طٌره

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200216وفً تارٌخ  18238مصطفى عادل دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن عادل دمحم عبدالرؤف سلٌم

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 20200218وفً تارٌخ  18241صالح عبدالنبى جمٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، الكوادى بملن احمد عبدالنبى جمٌل السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  18240محمود على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شوشاى بملن اسامة سعٌد السٌد



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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  20200218وفً تارٌخ  18232، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الوهاب عبد العزٌز عبد الوهاب اسماعٌل  -  115

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الثورة بملن تامر كرم عبد الجلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  13455خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

:   ، تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة ابراج الفرسان مٌدان المؤسسة شبرا الخٌمة اول بملن دمحم احمد دمحم طاحون ونشاطه مكتب الـتأشٌر

 مماوالت عمومٌة واودع برلم      ولٌد برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  18243حسٌن عٌد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن محمود عبدالعزٌز دمحم

, وصف تم تعدٌل العنوان  20200218وفً تارٌخ  18242ولٌد دمحم حامد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن ابراهٌم ٌوسف احمد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  18244مختار حسن مختار ابو صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الطرٌك الدائرى بملن غرٌب عبده المعب

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  18245م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عٌد حافظ عبد السال -  120

 الـتأشٌر:   ، ابو رلبه بملن دمحم دمحم جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200218وفً تارٌخ  12463خالد عبد المحسن على فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ل اسم المالن لٌصبح بملن احمد سالم دمحم حبٌبالـتأشٌر:   ، تم تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18248عزة عبدالهادى دمحم عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون سهواج بملن اسالم نصار دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18242لٌده برلم     اسامه احمد عبدالمحسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن احمد عبدالمحسن ابراهٌم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18246سلوى صالح عبدالسمٌع ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 رة بملن احمد عبدالمادر دمحموصف الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شع

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  6383اٌمن دمحم نجٌب ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اشرف بشرى السٌد عبد الواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  12828سبك لٌده برلم    اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،   -  126

من شارع مسجد لطب  اعلى صٌدلٌة د/ حلمى مراد سٌدى بشر لبلى  608شارع  26الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

 شمة بالدور السابع علوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  12828م    اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  128

من شارع مسجد لطب  اعلى صٌدلٌة د/ حلمى مراد سٌدى بشر لبلى  608شارع  26الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

 شمة بالدور السابع علوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212فً تارٌخ و 12828اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ،  لورص بملن محمود فالح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200212وفً تارٌخ  12828اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ،  لورص بملن محمود فالح دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18008لعزٌز مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى ابراهٌم عبد ا -  130

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن على ابراهٌم عبد العزٌز

العنوان ,  تم تعدٌل 20200212وفً تارٌخ  18250مدحت عبدالعال سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، صراوة بملن سلٌمان عبدالعال سلٌمان



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  20200212وفً تارٌخ  18248اٌمان نصر عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن سعٌد دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  20200220وفً تارٌخ  18256ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماسم السٌد عبد الغفار عبد الحم -  133

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع السٌده خدٌجه بجوار مكتب التموٌن بملن اسماء صبرى عباس

نوان , وصف تم تعدٌل الع 20200220وفً تارٌخ  15041احمد ٌوسف طاهر زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد عبد العظٌم لندٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200220وفً تارٌخ  18255على دمحم على الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، الفرعونٌة بملن حمدى دمحم على الفرماوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200220وفً تارٌخ  18252عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌله فؤاد  -  136

 الـتأشٌر:   ، سالٌه ابو شعره بملن دمحم رجاء السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200220وفً تارٌخ  15823جمعه جمٌل جمعه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

     1122شارع السالم الشٌخ زاٌد  ونشاطه مكتب مماوالت عامة واودع برلم  51لـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة عمار رلم ا

 32282ولٌد برلم

تم تعدٌل العنوان ,  20200220وفً تارٌخ  18251ربٌع محمود عبد العزٌز العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 أشٌر:   ، اشمون شارع الجامع الكبٌر حارة العمباوى بملن هٌثم محمود عبد العزٌز العمباوىوصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  20200220وفً تارٌخ  18254فتحى مدٌن عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ح عبدالعالوصف الـتأشٌر:   ، اشمون ش/ عبدالمنعم حمزة بملن مدٌن عبدالفتا

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200220وفً تارٌخ  18253ثناء دمحم على خلٌفة السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن رضا دمحم عبد الموى

العنوان , وصف  تم تعدٌل 20200220وفً تارٌخ  18646دمحم سمٌر امٌن خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محلة سبن حوض الذهبٌة بملن عبدالمنعم محمود امٌن وعبدالفتاح محمود امٌن

تم تعدٌل العنوان ,  20200220وفً تارٌخ  6202، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     0احمد عبد العزٌز شحات جاد  -  142

 اسم المالن لٌصبح بملن كمال حجازى كمال دمحموصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  20200223وفً تارٌخ  18252حسٌن دمحم العابد فرحات عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس سمالى بملن هادٌة دمحم العابد فرحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200223وفً تارٌخ  18258د ،  سبك لٌده برلم    عمرو ناصر دمحم محمود ، تاجر فر -  144

 الـتأشٌر:   ، شما بملن دمحم مصطفى المصرى

تم تعدٌل العنوان ,  20200223وفً تارٌخ  18260شرٌف عبدالناصر بٌومى سبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بملن على ماهر بٌومى سبلوصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع مصرف سبل 

تم تعدٌل العنوان ,  20200223وفً تارٌخ  18258شعبان عبدالرسول على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع سعد زغلول تماطع الدائرى بملن حسٌن زكرٌا ابراهٌم الدهشان

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200223وفً تارٌخ  18816سعٌد احمد عباس حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن نشات السٌد دمحم ابوموسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200224وفً تارٌخ  18280احمد سعد دمحم فهمى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الـتأشٌر:   ، عزبه خلٌل بن خلف مستشفى العٌون مركز اشمون بملن فتحى ابوالممصان دمحم خلٌل



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  20200224وفً تارٌخ  18262دمحم صبحى عبدالرسول السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 حى عبدالرسولوصف الـتأشٌر:   ، سهواج بملن نهى صب

تم تعدٌل العنوان ,  20200224وفً تارٌخ  18261عصام حسن عبدالمجٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع عزبة لمعى بملن الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة اشمون

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  18262 طارق احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن مركز اشمون بملن احمد ابراهٌم احمد على

تم تعدٌل العنوان ,  20200225وفً تارٌخ  18268نعمه السٌد دسولى اسماعٌل النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن بسٌونى جمعة حسن وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الشهداء

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  16280فاطمه رزق هللا السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن رمضان حسن عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  16280فاطمه رزق هللا السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ،  تم  تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شنشور بملن عبدالهادى السٌد عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  16280فاطمه رزق هللا السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بناحٌة شنشور بملن عبدالهادى السٌد عٌسى وذالن لالستغناء عنه نهائٌاالـتأشٌر:   ،  تم الغاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  20200225وفً تارٌخ  18268احمد دمحم صابر كامل دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، شعشاع مركز اشمون بملن ماجده محمود عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  20200225وفً تارٌخ  18266عبدالرازق عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم رشاد -  158

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع داٌر الناحٌه من شارع صالح الدٌن بملن سعد دمحم صالح المالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225تارٌخ  وفً 16280فاطمه رزق هللا السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، شنشور مركز اشمون بملن عبد الهادى السٌد عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  18263سعاد اسماعٌل حافظ جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 م عبدالرحمن دمحمالـتأشٌر:   ، محله سبن مركز اشمون بملن عبدالحكٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  18265دمحم رجب ابراهٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، سمادون مركز اشمون بملن ابراهٌم السٌد رجب

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225ٌخ وفً تار 2042، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     0عبد هللا دمحم سعٌد رسالن  -  161

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة  سبن االحد مركز اشمون بملن اشرف دمحمى على ونشاطه مكتب تورٌدات عمومٌة   

 اشمون 2042ولٌد برلم تابع  528واودع برلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  2042عبدهللا دمحم سعٌد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن اشرف دمحمى على

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  2042عبدهللا دمحم سعٌد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 1435سبن االحد بملن اسماعٌل على محمود واودع برلم  الـتأشٌر:   ،  له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب ترجمة بناحٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  2042عبدهللا دمحم سعٌد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

وله محل رئٌسى اخر  414الـتأشٌر:   ،   له محل رئٌسى بناحٌة سبن االحد بملن مبارن توفٌك ونشاطه مكتبه اسالمٌه مودع برلم 

  1012ونشاطه دار طباعة وتوزٌع كتب مودع برلم

تم تعدٌل العنوان ,  20200225وفً تارٌخ  18281حمدٌة عبدالعزٌز متولى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع دمحم محسن حمد بملن سمٌر حلمى عبدالحمٌد



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  18264رى لطب صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد عش -  166

 الـتأشٌر:   ،  شارع التامٌنات بملن فوزٌة عبدالحفٌظ عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200225وفً تارٌخ  18802سمر سعٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه لنطره النعناعٌه مركز اشمون بملن اٌهاب حسن دمحمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200226وفً تارٌخ  18283فاطمة على سلٌمان السكرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن عادل عبدهللا عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200226وفً تارٌخ  13538دمحم عبدالعاطى حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

شارع التحرٌر الدلى الجٌزه ونشاطه بٌع  133كائن بالعمار رلم  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه محل رلم 

 ولٌد برلم               خردوات وهداٌا اودع برلم               

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200226وفً تارٌخ  18284وسام السٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  180

 الـتأشٌر:   ،  الخور بملن السٌد احمد السٌد فرحات

تم تعدٌل العنوان ,  20200226رٌخ وفً تا 18288محمود مبرون احمد الدرست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن عالء الدٌن خلف دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  20200226وفً تارٌخ  18282ماجد رمضان عبدالعزٌز عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، دروة بملن رمضان عبدالعزٌز عبدالكرٌم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  20200226وفً تارٌخ  18288كرم عبد اللطٌف محمود جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌة بملن شحات عبد اللطٌف محمود جلهوم

تعدٌل العنوان , وصف تم  20200226وفً تارٌخ  18286محمود السٌد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتأشٌر:   ، مونسة بملن دمحم السٌد مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200226وفً تارٌخ  18282دٌنا عادل بطرس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن اسامه عٌاد فرج اسكندر

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200226وفً تارٌخ  18285محمود على دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن على دمحم حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200228وفً تارٌخ  18280على دمحم السٌد بطاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 لـتأشٌر:   ، شطانوف بملن ابراهٌم دمحم السٌد بطاحا

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200228وفً تارٌخ  18283احمد دمحم صبحى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن دمحم صبحى حبٌب عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200228وفً تارٌخ  18281لٌده برلم     احمد شعبان حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  182

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن شعبان حسنٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  20200228وفً تارٌخ  18282اسامة ابراهٌم دمحم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  180

 اهٌم دمحم عبدالواحدوصف الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن ابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  20200228وفً تارٌخ  5320، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     0صالح دمحم سالم ناجى  -  181

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن للفرع الكائن بناحٌة بركة السبع شارع مدرسة البنات امام مبنى التموٌن لٌصبح بملن شركة مصر 

 للبترول

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 النشاط    



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200202وفً تارٌخ  18835سعاد سعد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتصنٌع حلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200204وفً تارٌخ  18822فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالموجود السٌد محمود ، تاجر -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة تصنٌع ادوات كهربائٌه واسالن ومستلزماتها

 تم تعدٌل النشاط , وصف20200204وفً تارٌخ  18518دمحم احمد خٌر هللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة خٌاطة

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200205وفً تارٌخ  3815عبد الداٌم عبد الفتاح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز بلدى ملدن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200205وفً تارٌخ  6636برلم    دمحم كرم دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  5

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز بلدى نصف الى ملدن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200205وفً تارٌخ  18658رشا عبدهللا عبدالغنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ومٌة وتورٌداتتعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عم

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200202وفً تارٌخ  11428احمد صالح الدٌن على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

طبما لتعلٌمات الهٌئه  6من مجموعه  36والفمره  12التأشٌر:  تجاره وتوزٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه واستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 لً الصادرات والواردات والتصدٌر والمفروشاتالعامه للرلابه ع

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200202وفً تارٌخ  11428احمد صالح الدٌن على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  ورشة تشغٌل مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 20200210وفً تارٌخ  18225شٌماء عنتر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 20200210وفً تارٌخ  4001عماد احمد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبة

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200211وفً تارٌخ  16828ود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهامى حسن فؤاد محم -  11

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌد وصٌانة السٌارات والمعدات الثمٌلة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل 20200211ٌخ وفً تار 4813خلٌل حسنى دمحم شلبى ) شلبى لتجارة البمالة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة البمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200211وفً تارٌخ  4813خلٌل حسنى دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة البمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200211وفً تارٌخ  4813ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌل حسنً دمحم ابراهٌم شلب -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة البمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200211وفً تارٌخ  6636دمحم كرم دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 صبح مخبز طبالً ملدنتم تعدٌل النشاط لٌ

تم تعدٌل النشاط , 20200211وفً تارٌخ  8628، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    0عبد الستار السعٌد ابراهٌم المعداوى  -  16

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مصنع المشة ترٌكو وتجارة وتورٌدات االلمشة



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  8628ستار السعٌد ابراهٌم المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبدال -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مصنع المشة ترٌكو وتجارة وتورٌدات االلمشة20200211

تم تعدٌل 20200211وفً تارٌخ  8628برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السعٌد للمنسوجات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  18

 النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مصنع المشة ترٌكو وتجارة وتورٌدات االلمشة

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200216وفً تارٌخ  2442احمد جمال عبد الصبور طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تجارة اعالف الى النشاط االصلى

ل النشاط , وصف تم تعد20200218ٌوفً تارٌخ  10388، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    0اٌهاب دمحم عبد المطلب حسن  -  20

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مواشى حالبة وتسمٌن

تم تعدٌل النشاط , 20200212وفً تارٌخ  18008سامى ابراهٌم عبد العزٌز مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200220وفً تارٌخ  15582روس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد حداد مح -  22

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع لتصنٌع البالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200220وفً تارٌخ  15041احمد ٌوسف طاهر زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 النشاط لٌصبح تجارة حبوب واعالفالتأشٌر:  تم تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200223وفً تارٌخ  18250كامل محمود كامل خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشة نجارة مٌكانٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200225وفً تارٌخ  8225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    0اٌهاب فؤاد دمحم عامر زٌد  -  25

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع وصٌانة وتورٌد االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة واجهزة الكمبٌوتر وتجمٌعها 

بما للموانٌن الهئٌة ط 6من المجموعة  36والفمرة  12وتصنٌعها لدى الغٌر كلٌا  او جزئٌا واالستٌراد والتصدٌر ماعدا المجموعة 

 العامة للرلابة على الصادرات والورادات  ونمل البضائع وتاجٌر معدات والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  20200226وفً تارٌخ  15108هشام دمحم فرٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

طبما لتعلٌمات الهٌئة العامة للرلابة على  6من المجموعة  36والفمرة  12ما عدا المجموعة تم اضافة نشاط / االستٌراد والتصدٌر فٌ

 الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 20200228وفً تارٌخ  18528سمٌحه حسن محمود حسن دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 مومٌه واعمال نظافه متكاملهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات ع

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18884حسام صالح عبدالحمٌد دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18888تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح صالح محمود المصٌر ،  -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200202وفً تارٌخ  18828مرفت دمحم رضا السٌد شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18212،  سبك لٌده برلم    مصطفى رمضان دردٌر العربى ، تاجر فرد -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200216وفً تارٌخ  18238ابراهٌم عٌد ابراهٌم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200220وفً تارٌخ  18251سبك لٌده برلم    ربٌع محمود عبد العزٌز العمباوى ، تاجر فرد ،  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200223وفً تارٌخ  18258عمرو ناصر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200224وفً تارٌخ  18262رلم   دمحم صبحى عبدالرسول السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200226وفً تارٌخ  18285محمود على دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200202تارٌخ  وفً 18860صباح حلمى جمعه حسن مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200203وفً تارٌخ  18866نبٌل نصر عبدالحلٌم عافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18888حامد عبدهللا حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18828ناجى غنٌم خٌر هللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18221عاطف ابراهٌم ابوالحدٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200213وفً تارٌخ  18228صالح السٌد احمد شندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعد20200220ٌوفً تارٌخ  18252نبٌله فؤاد عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200224وفً تارٌخ  18261عصام حسن عبدالمجٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200212وفً تارٌخ  12828اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 20200205وفً تارٌخ  18888عبدالمرضى عبدالموى عبداللطٌف عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18821سعٌد عثمان دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18824دمحم مصطفى دمحم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تاجر فرد ،  سبك  2012لسنه  103سن حافظ الشنوفى لاصر بوالٌة والدها بموجب لرار من محكمه االسرة رلم سلمى ح -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص20200206وفً تارٌخ  18825لٌده برلم   

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت20200210وفً تارٌخ  18208عبٌر مجاهد رضوان بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200218وفً تارٌخ  18242ولٌد دمحم حامد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 20200212وفً تارٌخ  12828اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200220وفً تارٌخ  18254فتحى مدٌن عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 20200220وفً تارٌخ  18255على دمحم على الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200225وفً تارٌخ  18281حمدٌة عبدالعزٌز متولى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18862عماد عمر عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200203وفً تارٌخ  18868عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200206وفً تارٌخ  18820فتحٌه هاشم السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200202وفً تارٌخ  18822على عبدالحكٌم ٌحى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200212وفً تارٌخ  18223عباس السٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200213وفً تارٌخ  18222محمود حسنى عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18250مدحت عبدالعال سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 20200223وفً تارٌخ  18252حسٌن دمحم العابد فرحات عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200228وفً تارٌخ  18283احمد دمحم صبحى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200204وفً تارٌخ  18862عبدالعزٌز حلمى عبدالعزٌز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 20200206وفً تارٌخ  18884عبدالحكٌم فتحى عبدالحكٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاص , وصف التأشٌر:



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18201احمد جمال دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200211وفً تارٌخ  18218دمحم عز الدٌن عبد المنعم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200213وفً تارٌخ  18233رضا السٌد سعٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18248اٌمان نصر عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200225وفً تارٌخ  18266 رشاد عبدالرازق عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200228وفً تارٌخ  18281احمد شعبان حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200203وفً تارٌخ  18303هٌثم مشحوت دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200204وفً تارٌخ  18880دمحم سامى دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18883وسف دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه ٌ -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18202دمحم حسٌن دمحم كاشف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200211وفً تارٌخ  18218احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد اسماعٌل  -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 20200211وفً تارٌخ  18212عبد العزٌز عبد الكرٌم عبد العزٌز عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18242د عبدالمحسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه احم -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200225وفً تارٌخ  18264عماد عشرى لطب صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200226وفً تارٌخ  18288هوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم عبد اللطٌف محمود جل -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18861اسالم عمر عمر حامد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200203وفً تارٌخ  18868د ،  سبك لٌده برلم   هانى حاتم محمود دمحم ، تاجر فر -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200204وفً تارٌخ  18882وهبه مختار حامد السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18208،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المنعم محمود عبدالجواد ، تاجر فرد  -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18214نادٌه فاٌد عبدالموى محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200211وفً تارٌخ  18220سبك لٌده برلم     دمحم حماده احمد الصاوى شرف ، تاجر فرد ، -  60

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200220وفً تارٌخ  18253ثناء دمحم على خلٌفة السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200223وفً تارٌخ  18260ٌده برلم   شرٌف عبدالناصر بٌومى سبل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200225وفً تارٌخ  18265دمحم رجب ابراهٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18885فرج صابر فؤاد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 20200202وفً تارٌخ  18200احمد دمحم طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200213وفً تارٌخ  18232اٌمن نبٌل توفٌك جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18248عزة عبدالهادى دمحم عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد20200225وفً تارٌخ  2042عبدهللا دمحم سعٌد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200228وفً تارٌخ  18280على دمحم السٌد بطاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع20200204وفً تارٌخ  18882دمحم عبد الجواد عبد الرحمن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200206وفً تارٌخ  18882عبد النبً معوض دمحم عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,20200206وفً تارٌخ  18826حسام حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200213وفً تارٌخ  18230دولت ماهر اسماعٌل شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200216وفً تارٌخ  18236ابراهٌم فتحى عبدالسمٌع دغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200218وفً تارٌخ  18243حسٌن عٌد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200226وفً تارٌخ  18288محمود مبرون احمد الدرست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200204وفً تارٌخ  18653حجاج حامد مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200204وفً تارٌخ  18883ساره عبد العظٌم حسنٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200205وفً تارٌخ  18880ق سعٌد دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طار -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18206دمحم معٌوف علوانى معٌوف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200210وفً تارٌخ  18216لى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لطفى توفٌك ع -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 20200210وفً تارٌخ  18213عبدهللا مصطفى عبدالمجٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200218وفً تارٌخ  18244ابو صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مختار حسن مختار -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200225وفً تارٌخ  18268احمد دمحم صابر كامل دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200226وفً تارٌخ  18284ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وسام السٌد احمد الس -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200203وفً تارٌخ  13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200203وفً تارٌخ  18865اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم رمضان احمد على الدجوى ، ت -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18886اٌهاب عبدالمنعم شعبان مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18210رد ،  سبك لٌده برلم   منى ابراهٌم حسن حسن صالح ، تاجر ف -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200210وفً تارٌخ  18211ثروت دمحم عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18224سبك لٌده برلم     رامى معوض عبدالمسٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200220وفً تارٌخ  18256سماسم السٌد عبد الغفار عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200223وفً تارٌخ  18258،  سبك لٌده برلم   شعبان عبدالرسول على احمد ، تاجر فرد  -  23

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200224وفً تارٌخ  18280احمد سعد دمحم فهمى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200202وفً تارٌخ  18863ه برلم   نورا سٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200203وفً تارٌخ  18864سعد دمحم سٌداحمد ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200205وفً تارٌخ  18888  سعٌد سمٌر دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18202عبد المعز انور عبدالمعز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18225م   مروه عبدالفتاح عبدالحمٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18226امل رجب بركات السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200218وفً تارٌخ  18241صالح عبدالنبى جمٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 20200226وفً تارٌخ  18282ماجد رمضان عبدالعزٌز عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200203وفً تارٌخ  15813حسام دمحم عبدالسالم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200203وفً تارٌخ  15813حسام دمحم عبدالسالم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18882سعٌد فؤاد عبد الخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 20200206وفً تارٌخ  18822عمرو عبد المرضى ابو الفتوح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18823هشام موسى صادق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  108

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18228احمد صالح ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  108

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 20200218وفً تارٌخ  18232وهاب عبد العزٌز عبد الوهاب اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ال -  102

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200218وفً تارٌخ  18240محمود على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200226وفً تارٌخ  18283اطمة على سلٌمان السكرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  111

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200204وفً تارٌخ  18881حماده ابراهٌم دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200206وفً تارٌخ  18886ود احمد لرٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وردة محم -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 20200202وفً تارٌخ  18203عٌسى ٌحٌى مصطفى عٌسى اللحام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200210وفً تارٌخ  18215لوارث عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده فوزى عبدا -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200211وفً تارٌخ  15234ابراهٌم حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200213وفً تارٌخ  18231تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح محمود عباس مشاضى ، -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200212وفً تارٌخ  18246سلوى صالح عبدالسمٌع ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200225وفً تارٌخ  18263فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد اسماعٌل حافظ جادهللا ، تاجر -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200226وفً تارٌخ  18282دٌنا عادل بطرس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18885بك لٌده برلم   منصور عبدالرازق منصور دمحم ، تاجر فرد ،  س -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18881احمد احمد سلٌمان الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200202وفً تارٌخ  18204لٌده برلم   عماد السٌد ابراهٌم عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبك  -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200216وفً تارٌخ  18235ابتسام سعٌد عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200216وفً تارٌخ  18238برلم    مصطفى عادل دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200225وفً تارٌخ  18262طارق احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200226وفً تارٌخ  18286محمود السٌد دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200203وفً تارٌخ  13455خالد دمحم سٌد رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200205وفً تارٌخ  18481اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 20200202وفً تارٌخ  18205عماد عبدالحلٌم شحاته عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 20200212وفً تارٌخ  18222شعبان فؤاد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200218وفً تارٌخ  18245احمد عٌد حافظ عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 20200225وفً تارٌخ  18268نعمه السٌد دسولى اسماعٌل النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 20200228وفً تارٌخ  18282اسامة ابراهٌم دمحم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 : خاصوصف التأشٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 20200203وفً تارٌخ  15813حسام دمحم عبدالسالم امام ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 20200212وفً تارٌخ  12828م   اسالم محمود فالح دمحم ، تاجر ،  سبك لٌده برل -  2

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مكتب  الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح 13881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200202،  فى تارٌخ :   -  1

 النور للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح االمانة  14010تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200203،  فى تارٌخ :   -  2

 لالجهزة الكهربائٌة  

ه التجارٌه لتصبح الحنٌن الى: تم تعدٌل السم 18822تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200204،  فى تارٌخ :   -  3

 للتورٌدات والمماوالت العمومٌه  

 الى: خلٌل حسنى دمحم شلبى   4813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200205،  فى تارٌخ :   -  4

ماوالت العمومٌة الى: مؤسسة المصطفى للم 18658تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200205،  فى تارٌخ :   -  5

 والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الدولٌة  2112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200206،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات العمومٌة وصٌانة المعدات  



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح االخالص  2681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200202،  فى تارٌخ :   -  8

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح الكرٌم  18242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200210،  فى تارٌخ :   -  8

 للحلوٌات  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح اعالف  18626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200210،  فى تارٌخ :   -  2

 الحالل  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  15234تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200211،  فى تارٌخ :   -  10

 الٌوجد  

خلٌل حسنى دمحم شلبى ) شلبى لتجارة الى:  4813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200211،  فى تارٌخ :   -  11

 البمالة (  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  13888تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200212،  فى تارٌخ :   -  12

 المصطفى لبٌع االدوات الكهربائٌة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الهالل  10821ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد20200213،  فى تارٌخ :   -  13

 للرحالت الداخلٌة  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح هالل  10821تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200213،  فى تارٌخ :   -  14

 طلبه محمود طالش  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مخبز  13100سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا20200218،  فى تارٌخ :   -  15

 بلدى الصفا  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  8284تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200218،  فى تارٌخ :   -  16

 الدرٌم للرحالت الداخلٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال  12854التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 20200218،  فى تارٌخ :   -  18

 أٌسل فامٌلى لتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌة  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه لتصبح  18638تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200220،  فى تارٌخ :   -  18

   Eccالروضه 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الرٌان  6202تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200220،  فى تارٌخ :   -  12

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح نجمة  2686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200224،  فى تارٌخ :   -  20

 لى  البن البرازٌ

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / االٌمان   13838تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200225،  فى تارٌخ :   -  21

 للرحالت ونمل العمال  

/ الزعٌم الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  15108تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200226،  فى تارٌخ :   -  22

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح المدٌنة  18448تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200228،  فى تارٌخ :   -  23

 المنورة لالدوات الصحٌة  

تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  الى: 18338تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 20200228،  فى تارٌخ :   -  24

 المحمود لخلط االعالف  



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محو/شطب  تم   20200202، وفى تارٌخ    10401، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0شركة / انور فتحى وشرٌكته    - 1

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا ولٌس للشركة اي فروع اخري داخل ج.م.ع

تم محو/شطب    20200202، وفى تارٌخ    10401، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0شركة / انور فتحى وشرٌكته    - 2

 .م.عالسجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا ولٌس للشركة اي فروع اخري داخل ج

   20200203، وفى تارٌخ    18880شركة / البال ابوخلٌل دروٌش زنون وشركاؤه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا ولٌس للشركة اى فروع اخرى داخل ج.م.ع

، وفى تارٌخ    18880تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ورثة دمحم عبدالجلٌل زنون  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا ولٌس للشركة اى فروع اخرى داخل ج.م.ع   20200203

تم    20200203، وفى تارٌخ    283صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ، تو  0شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة    - 5

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2012ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 6

، وفى    283ام ودمحم سعد البرعى وشركائهم(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعص

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203تارٌخ 

سبك لٌدها   ، توصٌة بسٌطة  0تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه    - 8

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203، وفى تارٌخ    283برلم : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2012ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 8

، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0سعد البرعى وشرٌكهم بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم 

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203

م ت   20200203، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة    - 2

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2012ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 10

، وفى    283رلم : لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   0تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه    - 11

 طب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌاتم محو/ش   20200203، وفى تارٌخ    283برلم : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2012ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 12

، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203

تم    20200203، وفى تارٌخ    283، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   0شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة    - 13

 هائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه ن

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2012ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 14

، وفى    283لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : 

 ت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطب   20200203تارٌخ 

، شركة تضامن  سبك لٌدها   0تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه    - 15

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203، وفى تارٌخ    283برلم : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2012ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 16

، وفى تارٌخ    283، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   0بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 لمٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة ا   20200203

تم    20200203، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة    - 18

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى تم  2012ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 18

، وفى    283لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   0اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  تم تعدٌل   - 12

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203، وفى تارٌخ    283برلم : 

ه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عن 2012ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 20

، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    20200203، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0ن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌ   - 21

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2012ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 22

، وفى    283اللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : لتجارةا

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   0على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم    - 23

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203، وفى تارٌخ    283برلم : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2012ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم    - 24

، وفى تارٌخ    283، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   0جملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم بال

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذالن لالستغناء عنه نهائٌا   20200203

   20200213، وفى تارٌخ    14302برلم : شركه عبدالونٌس عبدالمجٌد دمحم سالمه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 25

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته كامله فى راس المال ولٌس للشركه اى فروع 

 اخرى داخل ج.م.ع

   20200213، وفى تارٌخ    14302شركه عبدالونٌس عبدالمجٌد دمحم سالمه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته كامله فى راس المال ولٌس للشركه اى فروع 

 اخرى داخل ج.م.ع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  20200223وفً تارٌخ   ، 5583كاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه / حامد علً دمحم لطوش و شر -  1

 جنٌه   3000.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  20200223وفً تارٌخ   ، 5583شركة / حامد على دمحم لطوش و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   3000.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 10301شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد و -  3

 جنٌه   200000.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 20200228وفً تارٌخ   ،

 20200228وفً تارٌخ   ، 10301شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 0شركة / دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشرٌكه  -  4

 جنٌه   200000.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 2013/2/12بتارٌخ  2013لسنة 48تم تعدٌل نوع الشركة لتصبح شركة تضامن بعمد عرفى ملخصة مسجل تحت رلم  -  5

تم تعدٌل رأس المال ,  20200228وفً تارٌخ   ، 10301شركات شبٌن الكوم ومشهر عنه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   200000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 10301تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   200000.000ل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌ 20200228وفً تارٌخ   ،

 20200228وفً تارٌخ   ، 10301شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 0شركة / دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشرٌكه  -  8

 جنٌه   200000.000لها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2013/2/12بتارٌخ  2013لسنة 48تم تعدٌل نوع الشركة لتصبح شركة تضامن بعمد عرفى ملخصة مسجل تحت رلم  -  8

تم تعدٌل رأس المال ,  20200228وفً تارٌخ   ، 10301شركات شبٌن الكوم ومشهر عنه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   200000.000مال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

 10301تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   200000.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 20200228وفً تارٌخ   ،

 20200228وفً تارٌخ   ، 10301توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 0شركة / دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشرٌكه  -  10

 جنٌه   200000.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 2013/2/12بتارٌخ  2013لسنة 48مد عرفى ملخصة مسجل تحت رلم تم تعدٌل نوع الشركة لتصبح شركة تضامن بع -  11

تم تعدٌل رأس المال ,  20200228وفً تارٌخ   ، 10301شركات شبٌن الكوم ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   200000.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 20200202وفً تارٌخ  10401، سبك لٌدها برلم    0شركة / انور فتحى وشرٌكته  -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  20200213وفً تارٌخ  14302شركه عبدالونٌس عبدالمجٌد دمحم سالمه وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 ر: توصٌة بسٌطة, وصف التأشٌ

وفً تارٌخ  10301تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة20200228



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان 20200228وفً تارٌخ  10301، سبك لٌدها برلم    0شركة / دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشرٌكه  -  4

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 2013/2/12بتارٌخ  2013لسنة 48تم تعدٌل نوع الشركة لتصبح شركة تضامن بعمد عرفى ملخصة مسجل تحت رلم  -  5

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 20200228وفً تارٌخ  10301شبٌن الكوم ومشهر عنه ، سبك لٌدها برلم   شركات 

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل االسم  10301لشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  20200228،  فى تارٌخ :   -  1

 التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشركاه

الى: تم تعدٌل االسم  10301شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   20200228،  فى تارٌخ :   -  2

 العزٌز السٌد وشركاه التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد

الى: تم تعدٌل االسم  10301شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   20200228،  فى تارٌخ :   -  3

 التجارى للشركة لٌصبح دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز السٌد وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

هشام حامد حسن فرغلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة بعد ان استلم  كافة حموله من الشركة ،  -  1

 5583برلم       20200223تارٌخ : 

، عبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة بعد ان استلم  كافة حموله من الشركة  -  2

 5583برلم       20200223تارٌخ : 

هشام حامد حسن فرغلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة بعد ان استلم  كافة حموله من الشركة ،  -  3

 5583برلم       20200223تارٌخ : 

ن استلم  كافة حموله من الشركة ، عبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة بعد ا -  4

 5583برلم       20200223تارٌخ : 

هشام حامد حسن فرغلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى عضوٌة الشركة  وحك االدارة والتولٌع للطرفٌن حامد على  -  5

 5583لم   بر    20200223دمحم لطوش وعبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى عضوٌة الشركة  وحك االدارة والتولٌع للطرفٌن حامد  -  6

 5583برلم       20200223على دمحم لطوش وعبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  انضم الى عضوٌة الشركة  وحك االدارة والتولٌع للطرفٌن حامد على هشام حامد حسن فرغلً  شركة تضامن   -  8

 5583برلم       20200223دمحم لطوش وعبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتولٌع للطرفٌن حامد عبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى عضوٌة الشركة  وحك االدارة  -  8

 5583برلم       20200223على دمحم لطوش وعبدهللا احمد ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 10301برلم       20200228ابراهٌم رجب عطٌه على الجمل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  2

 10301برلم       20200228كة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ : سٌد محمود دمحم عبد المطلب  شر -  10

برلم       20200228ابراهٌم رجب عطٌه على الجمل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  11

10301 

 10301برلم       20200228سٌد محمود دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  12

برلم       20200228ابراهٌم رجب عطٌه على الجمل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  13

10301 

 10301برلم       20200228سٌد محمود دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  14

برلم       20200228ٌه على الجمل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ : ابراهٌم رجب عط -  15

10301 

 10301برلم       20200228سٌد محمود دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  16

برلم       20200228ابراهٌم رجب عطٌه على الجمل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  18

10301 

 10301برلم       20200228سٌد محمود دمحم عبد المطلب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  18
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