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   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  
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 ترن  السجل شطب/محو تم   21211815 تاريخ وفى ،   7788:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بيباوى وهبه سامى ايمن   - 2

 نهائيا التجارة

  السجل شطب/محو تم   21211816 تاريخ وفى ،   6799:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الهادى عبد معوض عالء   - 3

 نهائيا التجاره ترن

 تم   21211819 تاريخ وفى ،   8718:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا ضيف عبداللطيف محمود عبدالفتاح   - 4

 نهائيا التجاره ترن  السجل شطب/محو

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211819 تاريخ وفى ،   8145:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على احمد دمحم محمود   - 5

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211811 تاريخ وفى ،   4711:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عويس االفتاح عبد ايات   - 6

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211812 تاريخ وفى ،   9116:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسى عبداللطيف دمحم رمضان   - 7

 نهائيا التجاره ترن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ارن  السجل شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   8761:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبود سيد فوزى محمود   - 8

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   8258:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف عبدالظاهر سعيد احمد   - 9

 نهائيا التجاره ترن  السجل

 شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   4549:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حسن عبدالبالى فاطمه   - 11

 نهائيا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   4254:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سليمان هللا جاد زكى كامل   - 11

 نهائيا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   6811:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد هللا راف عبدالسالم على   - 12

 نهائيا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211817 تاريخ وفى ،   6993:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد شعبان احمد عالء   - 13

 نهائيا التجاره ترن

 تم   21211823 تاريخ وفى ،   3154:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار   - 14

 االخر الرئيسى للمحل التجاره ترن  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211823 تاريخ وفى ،   8543:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدهللا رجب احمد   - 15

 نهائيا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211825 تاريخ وفى ،   6426:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بيومى زكى هالل سيد   - 16

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211825 تاريخ وفى ،   1915:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مرسى لرنى عاطف   - 17

 نهائيا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211827 تاريخ وفى ،   5614:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد عبدالحافظ عطا حسين   - 18

 نهائيا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211827 تاريخ وفى ،   4891:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خليل مرسى شعبان رمضان   - 19

 نهائيا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211831 تاريخ وفى ،   8111:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على فتحى على   - 21

 للفرع التجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211815 ، تاريخ وفي  7174 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد الموجود عبد جمعه نجاح -  1

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211811 ، تاريخ وفي  5411 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن على مصطفى عالء -  2

  جنيه  51111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211812 ، تاريخ وفي  3114 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سالم احمد الفتاح عبد صباح -  3

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211816 ، تاريخ وفي  8991 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فرج دمحم دمحم عفاف -  4

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  21211818 ، تاريخ وفي  9151 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دسولى عبدالمنعم عبدالحفيظ هيام -  5

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211818 ، تاريخ وفي  8947 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحليم عبدالحميد على رزق -  6

  جنيه  311110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211818 ، تاريخ وفي  7165 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالتواب عبدالظاهر سيد اميرة -  7

  جنيه  1511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  21211823 ، تاريخ وفي  3154 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك تارمخ -  8

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211824 ، تاريخ وفي  8491 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالجواد دمحم احمد -  9

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211824 ، تاريخ وفي  8319 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سامى يونان عيسى لليان -  11

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211825 ، تاريخ وفي  1184 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  لطب السيد العظيم عبد خالد -  11

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211825 ، تاريخ وفي  3687 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سعد مصطفى دمحم -  12

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211831 ، تاريخ وفي  3655 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوالحارث على لرنى رمضان -  13

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211831 ، تاريخ وفي  8182 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالمولى دمحم عمرو -  14

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211814 تاريخ وفي 9159    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدهللا عيد ساره -  1

 عبداللطيف دمحم جمال احمد/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211815 تاريخ وفي 9162    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر موسى دمحم عليه -  2

 على عبدالحميد ثابته/ ملن طامية مركز الروبيات

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211815 تاريخ وفي 9161    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بطران حمدى اميرعزام -  3

 امين دمحم ايمان/  ملن- الروبيات ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211815 تاريخ وفي 9164    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل وليم ماهر مينا -  4

  خليل وليم ماهر/  ملن- الروضه

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211819 تاريخ وفي 9166    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجليل فتحى حمدى مايز -  5

 عبدالجليل على نادى/ بملن سنورس مركز جبله الغابه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 9167    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رمضان جمعه محمود -  6

 فرغلى صالح رجب/ بملن طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 5639    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالحليم محمود جميله -  7

 عبدالواحد عبدالحليم محمود جميله/ بملن طاميه مركز فانوس عاشور عزبة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 9168    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد لرنى سلمى سيد -  8

 سيد لرنى سلمى/ بملن طاميه بندر عبدالخالك محمود عزبة

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 9169    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمجيد محمود اسماعيل -  9

 يوسف اسماعيل عمرو/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 9171    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور سيد دمحم سيد -  11

 عاشور سيد دمحم/  بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211811 تاريخ وفي 9171    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صديك شعبان مصطفى -  11

 عمار خميس عمار حسن/ بملن طاميه بندر المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211812 تاريخ وفي 9189    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، برعى احمد عبدهللا زينب -  12

  جمعه دمحم الدين عماد/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211812 تاريخ وفي 9173    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف احمد دمحم احمد -  13

 يوسف احمد دمحم/ بملن طاميه مركز محفوظ كفر ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211813 تاريخ وفي 9174    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعد احمد مصطفى -  14

 عبدالحكيم احمد ربيع/ ملن سنورس مركز جبله ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9178    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن على يوسف -  15

 سلطان ربيع حمدى/ بملن سنورس مركز طنطاوى منشاة سلطان ربيع عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9177    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العنين ابو عبدالرحمن عوض رضا -  16

  عبدالهادى ذكى سميره/ بملن طاميه بندر الجبل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9179    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى عبدهللا كمال عمار -  17

  محمود سيد حمدى/ بملن طاميه مركز رشوان لصر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9176    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدهللا رجب احمد -  18

 عبدهللا رجب عشرى/ بملن طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9115    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعد عبدالحميد احمد جمعه -  19

 سعد عبدالحميد احمد/ بملن طاميه مركز فانوس بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 9175    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نصر عبدالجواد دمحم ايمن -  21

 نصر عبدالجواد دمحم/ بملن طاميه مركز فانوس خلوصى عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211817 تاريخ وفي 9181    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سعيد عبدالناصر جمال -  21

 بركات سلطان عصام/ بملن سنورس مركز جبله ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211817 تاريخ وفي 9182    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على سنوسي سيد وليد -  22

  على سنوسى سيد/ بملن طاميه مركز فانوس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211817 تاريخ وفي 9183    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالخالك محمود حسن دمحم -  23

  عبدهللا عبدالجيد دمحم/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211817 تاريخ وفي 9181    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسميع لرنى ابراهيم صفاء -  24

 صديك رجب شعبان/ بملن سنورس مركز  التموى مسجد بجوار جبله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211817 تاريخ وفي 9184    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ميخائيل ظريف نبيل نفين -  25

 راكيل جرجس ميالد/ بملن طاميه بندر المتطوره المساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211818 تاريخ وفي 9185    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، انداروس مشرف عزيز ماجده -  26

  مجلى امين فوزيه/ بملن طاميه بندر زهير ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211818 تاريخ وفي 9186    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى صالح شعبان امين -  27

 لطب عبدالستار امال/ بملن سنورس مركز المبليه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211819 تاريخ وفي 9188    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خير سعد عبدالهادى تامر -  28

 خير سعد اسامه/ بملن طاميه مركز الشونه عمارات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211819 تاريخ وفي 9191    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسن ابو صالح احمد عماد -  29

 عبدالتواب جمعه شعبان/ بملن طاميه مركز فانوس الفرالصه عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211819 تاريخ وفي 9187    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ميخائيل نصر هانى -  31

 هللا فرج عزيز عماد/ بملن طاميه مركز عفيفى طريك ،

,  العنوان تعديل تم 21211823 تاريخ وفي 3154    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  31

 محمود جمعه دمحم/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211823 تاريخ وفي 9191    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب سيد دمحم -  32

  عبدالتواب سيد شعبان/  ملن- فايز عزبة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211824 تاريخ وفي 9193    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب محمود حسين -  33

 حسن سلطان شعبان مديحه/ بملن سنورس مركز جبله دوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211824 تاريخ وفي 8491    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالجواد دمحم احمد -  34

 منصور عبدالعزيز اسالم/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211824 تاريخ وفي 8319    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سامى يونان عيسى لليان -  35

 عبدالسالم جمعه دمحم/ بملن طاميه مركز رشوان لصر بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211824 تاريخ وفي 9192    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طرخان عبدالبالى حسن اسماء -  36

 دمحم شعبان احمد/ بملن طاميه مركز عبدالخالك محمود عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211825 تاريخ وفي 9194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح دمحم اسماعيل -  37

  صالح صالح دمحم شعبان/ بملن سنورس بندر شولى احمد شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211825 تاريخ وفي 9196    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيسى لرنى سيد محمود -  38

 فرج مطاوع جمعه زيد ابو/ بملن سنورس مركز شاكر بنزينة بعد المديم الفيوم مصر طريك عيطه ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211825 تاريخ وفي 1184    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لطب السيد العظيم عبد خالد -  39

 مسيحه عيد عياد/ بملن سنورس مركز الغندللى حارة الجندى شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211825 تاريخ وفي 9195    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن احمد ايمان -  41

 عبدالرحمن عبدالبالى حازم/ بملن سنورس مركز جبله دوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9113    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد رمضان مصطفى -  41

 محمود شعبان احمد/ بملن طاميه بندر طاميه بريد مكتب امام المدينه برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9112    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رسالن عيد عبدالمادر سيد عمر -  42

 على هالل جابر/ بملن طاميه مركز العزيزيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9111    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد دمحم عبدالحميد -  43

 اسماعيل احمد امين دمحم/ بملن طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9111    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حميده عبدهللا على عيد -  44

 على نحس كمال/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة الولف دوار عزبة ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9197    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مرعى عطيه رفعت دمحم -  45

  مرعى عطيه عبير/ بملن طاميه مركز فانوس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211826 تاريخ وفي 9199    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب فهمى دمحم عماد -  46

 فهمى دمحم اشرف/ بملن سنورس مركز جبله دوار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211827 تاريخ وفي 9116    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد سعيد ريهام -  47

 عبدالرازق عبدالكريم محمود/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211827 تاريخ وفي 9114    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسين خميس رمضان -  48

 دمحم حسين خميس/ بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211827 تاريخ وفي 9118    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عماب جوده حسن دمحم -  49

  جوده حسن دمحم/ بملن طاميه مركز المظاطلى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211827 تاريخ وفي 9117    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زيدان سعد عبدهللا سلطان -  51

 زيدان سعد عبدهللا/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211827 تاريخ وفي 9115    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعد خالد مياده -  51

 الرازق عبد جمال شعبان/ بملن طاميه مركز محفوظ كفر الماسى عبدالحميد عزبة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9112    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم روفائيل صليب -  52

 روفائيل صليب ماجد/ بملن طاميه بندر طاميه مساكن المرور خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9111    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالموى ادريس عبدالموى -  53

 ابراهيم عبدالموى ادريس عبدالكريم/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9111    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد عبدالفتاح رحاب -  54

 حامد ابراهيم مهدى سيد/ بملن طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9119    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم محمود مصطفى -  55

 ابراهيم دمحم محمود/ بملن سنورس مركز المديمه الكعابى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9113    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب ايوب جرجس يوسف -  56

  هللا جاب ايوب جرجس/ بملن طاميه بندر الصعايده عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211831 تاريخ وفي 9116    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان عبدالبالى دمحم صالح -  57

 احمد على يسن مهدى/ بملن طاميه مركز المماتله ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم21211823 تاريخ وفي 3154   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  1

 محمول واكسسوار اجهزة بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211831 تاريخ وفي 6616   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جدافى هللا جاب سعيد خميس -  2

 رمليه تربه ونمل محاجر واعمال مماوالت مكتب بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211824 تاريخ يوف 9193   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب محمود حسين -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9111   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد عبدالفتاح رحاب -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211811 تاريخ وفي 9169   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمجيد محمود اسماعيل -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9199   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب فهمى دمحم عماد -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9111   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالموى ادريس عبدالموى -  5

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211815 تاريخ وفي 9164   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل وليم ماهر مينا -  6

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9112   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم روفائيل صليب -  7

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211819 تاريخ وفي 9191   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسن ابو صالح احمد عماد -  8

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211812 تاريخ وفي 9173   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف احمد دمحم احمد -  9

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9111   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد دمحم عبدالحميد -  11

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211815 تاريخ وفي 9162   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر موسى دمحم عليه -  11

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211825 تاريخ وفي 9194   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح دمحم اسماعيل -  12

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211811 تاريخ وفي 9168   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد لرنى سلمى سيد -  13

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9113   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد رمضان مصطفى -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9116   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان عبدالبالى دمحم صالح -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211812 تاريخ وفي 9189   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، برعى احمد عبدهللا زينب -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211813 تاريخ وفي 9174   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعد احمد مصطفى -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211819 تاريخ وفي 9188   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خير سعد عبدالهادى تامر -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211814 تاريخ وفي 9159   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدهللا عيد ساره -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211816 تاريخ وفي 9175   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نصر عبدالجواد دمحم ايمن -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211827 تاريخ وفي 9114   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسين خميس رمضان -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211815 تاريخ وفي 9161   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بطران حمدى اميرعزام -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211825 تاريخ وفي 9195   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن احمد ايمان -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9112   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رسالن عيد عبدالمادر سيد عمر -  24

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211811 تاريخ وفي 9167   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رمضان جمعه محمود -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211827 تاريخ وفي 9118   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عماب جوده حسن دمحم -  26

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211811 تاريخ وفي 9171   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور سيد دمحم سيد -  27

 خاص

,  الشركة نوع يلتعد تم21211824 تاريخ وفي 9192   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طرخان عبدالبالى حسن اسماء -  28

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211827 تاريخ وفي 9116   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد سعيد ريهام -  29

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211823 تاريخ وفي 9191   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب سيد دمحم -  31

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211827 تاريخ وفي 9115   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعد خالد مياده -  31

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9119   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم محمود مصطفى -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211816 تاريخ وفي 9177   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العنين ابو عبدالرحمن عوض رضا -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211818 تاريخ وفي 9186   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى صالح شعبان امين -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211811 تاريخ وفي 9171   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صديك شعبان مصطفى -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211816 تاريخ وفي 9178   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن على يوسف -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211818 تاريخ وفي 9185   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، انداروس مشرف عزيز ماجده -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211817 تاريخ وفي 9181   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سعيد عبدالناصر جمال -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211817 تاريخ وفي 9182   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على سنوسي سيد وليد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211816 تاريخ وفي 9179   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى عبدهللا كمال عمار -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211817 تاريخ وفي 9184   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ميخائيل ظريف نبيل نفين -  41

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211827 تاريخ وفي 9117   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زيدان سعد عبدهللا سلطان -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211817 تاريخ وفي 9181   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسميع لرنى ابراهيم صفاء -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211825 تاريخ وفي 9196   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيسى لرنى سيد محمود -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211819 تاريخ وفي 9166   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجليل فتحى حمدى مايز -  45

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211817 تاريخ وفي 9183   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالخالك محمود حسن دمحم -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9111   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حميده عبدهللا على عيد -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211816 تاريخ وفي 9176   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدهللا رجب احمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211819 تاريخ وفي 9187   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ميخائيل نصر هانى -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211831 تاريخ وفي 9113   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب ايوب جرجس يوسف -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211826 تاريخ وفي 9197   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مرعى عطيه رفعت دمحم -  51

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الدمحمى النور بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 3154 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211823:  تاريخ فى  ،  -  1

   المحمول واكسسوار الجهزة

 ديزاين عمار بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8182 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211831:  تاريخ فى  ،  -  2

   للمماوالت

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211816 تاريخ وفي 3319    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكها دمحم محمود لوزه -  1

 لطب دمحم محمود لوزه/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة مبارن عزبة بجعله للشركه العام المركز تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكيان تعديل تم21211819 تاريخ وفي 6611   برلم ليدها سبك ، وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  1

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شريكه الى عمار دمحم محمود مها الموصيه الشريكه صفة تعديل  متضامن شرين  تضامن شركة  عمار دمحم محمود مها -  1

 6611   لمبر    21211819:  تاريخ ، متضامنه

 شريكه الى عمار دمحم محمود مها الموصيه الشريكه صفة تعديل  متضامن شرين  بسيطة توصية  عمار دمحم محمود مها -  2

 6611   برلم    21211819:  تاريخ ، متضامنه

 شريكه الى عمار دمحم محمود مها الموصيه الشريكه صفة تعديل  متضامن شرين  تضامن شركة  عمار دمحم محمود مها -  3

 6611   برلم    21211819:  تاريخ ، متضامنه

 الشريكه باسم والصناعيه التجاريه البنون كافة من االلتراض حك تعديل  شرين و مدير  تضامن شركة  لطب دمحم محمود لوزه -  4

 3319   برلم    21211816:  تاريخ ، عنوانها وتحت الشركه باسم وذلن لطب دمحم محمود لوزه المتضامنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3319   برلم    21211816:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها دمحم محمود لوزه -  1

   برلم    21211819:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  2

6611 

   برلم    21211819:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  3

6611 

   برلم    21211819:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  4

6611 

 3319   برلم    21211816:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها دمحم محمود وزهل -  5

   برلم    21211817:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  6

6611 

   برلم    21211817:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  7

6611 

   برلم    21211817:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  8

6611 

   برلم    21211819:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  9

6611 

   برلم    21211819:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  11

6611 

   برلم    21211819:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  11

6611 

   برلم    21211826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بهنسى احمد محمود مهاسا -  12

6611 

   برلم    21211826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  13

6611 

   برلم    21211826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته بهنسى احمد محمود اسامه -  14

6611 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2187   برلم    21211815:  تاريخ ، 619  2112/2/16-ج  عيسى زيد ابو يوسف دمحم -  1

 2187   برلم    21211815:  تاريخ ، 611  2117/2/14-ج  عيسى زيد ابو يوسف دمحم -  2

 972   برلم    21211816:  تاريخ ، 615  2118/  9/  16 حتى سارى 2113/  9/  16_ ج  سلطان دمحم سيد روبى -  3

 972   برلم    21211816:  تاريخ ، 616  2113/ 9/  15 حتى سارى 2118/  9/  15_ ج  سلطان دمحم سيد روبى -  4

 972   برلم    21211816:  تاريخ ، 617  2118/  9/  14 حتى سارى 2113/  9/  14_ ج  سلطان دمحم سيد روبى -  5

 972   برلم    21211816:  تاريخ ، 618  2123/  9/  13 حتى سارى 2118/  9/  13_ ج  سلطان دمحم سيد روبى -  6

   برلم    21211816:  تاريخ ، 613  2121/  8/  14 حتى سارى 2116/  8/  14_ ج  يونس اللطيف عبد عيد دمحم -  7

5565 

    21211819:  تاريخ ، 626  2115/  4/  12 حتى سارى 2111/  4/  12_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  8

 3154   برلم

    21211819:  تاريخ ، 627  2121/  4/  11حتى سارى 2115/  4/  11_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  9

 3154   برلم

    21211819:  تاريخ ، 628  2125/  4/  11 حتى سارى 2121/   4/  11_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  11

 3154   برلم

   برلم    21211819:  تاريخ ، 619  2125/  2/  28 حتى سارى 2121/  2/  28_ ج  شاهين الرزق عبد محمود كارم -  11

6598 

    21211819:  تاريخ ، 623  2115/  4/  12 حتى سارى 2111/  4/  12_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  12

 3154   برلم

    21211819:  تاريخ ، 624  2121/   4/  11 حتى سارى 2115/  4/  11_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  13

 3154   برلم

    21211819:  تاريخ ، 625  2125/  4/  11 حتى سارى 2121/  4/  11_ ج  الممصان ابو اللطيف عبد اسحك مختار -  14

 3154   برلم

   برلم    21211811:  تاريخ ، 632  2121/  3/  24 حتى سارى 2115/  3/  24_ ج  البالى عبد مرسى على ايمان -  15

3134 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211811:  تاريخ ، 633  2125/  3/  23 حتى سارى 2121/  3/  23_ ج  البالى عبد مرسى على ايمان -  16

3134 

 6736   برلم    21211811:  تاريخ ، 631  2125/  7/  29 حتى سارى 2121/  7/  29_ ج  حنا معوض شحاته فايك -  17

 3192   برلم    21211811:  تاريخ ، 631  2125/  5/  22 حتى سارى 2121/  5/  22_ ج  دمحم صوفى طلعت عادل -  18

 4711   برلم    21211811:  تاريخ ، 636  2118/  6/  3 حتى سارى 2113/  6/  3 -ج  دمحم عويس االفتاح عبد ايات -  19

 4711   برلم    21211811:  تاريخ ، 637  2123/  6/  2 حتى سارى 2118/  6/  2_ج  دمحم عويس االفتاح عبد ايات -  21

 4768   برلم    21211811:  تاريخ ، 642  2123/  8/  5 حتى سارى 2118/  8/  5_ ج  محمود دمحم يونس سالم -  21

 6351   برلم    21211811:  تاريخ ، 645  2125/  3/  8 حتى سارى 2121/  3/  8_ ج  على دمحم على عيد -  22

 6351   برلم    21211811:  تاريخ ، 644  2124/  4/  15 حتى سارى 2119/  4/  15_ ج  على دمحم على عيد -  23

 3265   برلم    21211812:  تاريخ ، 651  2121/  12/  3 حتى سارى 2115/  12/  3_ ج  اسماعيل احمد فهيم سيد -  24

   برلم    21211812:  تاريخ ، 651  2125/  3/  12 حتى سارى 2121/  3/  12_ ج  سالم احمد الفتاح عبد صباح -  25

3114 

 3265   برلم    21211812:  تاريخ ، 649  2121/  12/  3 حتى سارى 2115/  12/  3_ ج  اسماعيل احمد فهيم سيد -  26

   برلم    21211812:  تاريخ ، 648  2124/  11/  22 حتى سارى 2119/  11/  22 _ج  صالح احمد رجاء عمر -  27

6468 

   برلم    21211813:  تاريخ ، 654  2124/  6/  5 حتى سارى 2119/  6/  5_ ج  طنيوس ايوب صبحى رمسيس -  28

4979 

 5227   برلم    21211813:  تاريخ ، 655  2121/  7/  13 حتى سارى 2115/  7/  3_ ج  موسى روبى ابراهيم دمحم -  29

 5227   برلم    21211813:  تاريخ ، 656  2125/  7/  2 حتى سارى 2121/  7/  2_ ج  موسى روبى ابراهيم دمحم -  31

 6569   برلم    21211816:  تاريخ ، 663  2125/  1/  25 حتى سارى 2121/  1/  25_ ج  ادريس حامد حماد دمحم -  31

 6681   برلم    21211817:  تاريخ ، 669  2125/  5/  24 حتى سارى 2121/  5/  24_ ج  دمحم سعد ربيع معتصم -  32

   برلم    21211817:  تاريخ ، 667  2117/  12/  25 حتى سارى 2112/  12/  25_ ج  ابراهيم حسن عبدالبالى فاطمه -  33

4549 

   برلم    21211817:  تاريخ ، 668  2122/ 12/  24 حتى سارى 2117/  12/  24_ ج  ابراهيم حسن عبدالبالى فاطمه -  34

4549 

 4254   برلم    21211817:  تاريخ ، 671  2117/  5/  7 حتى سارى 2112/  5/  7_ ج  سليمان هللا جاد زكى كامل -  35

 4254   برلم    21211817:  تاريخ ، 672  2122/  5/  6 تىح سارى 2117/  5/  6_ ج  سليمان هللا جاد زكى كامل -  36

   برلم    21211818:  تاريخ ، 679  2125/  3/  17 حتى سارى 2121/  3/  17_ ج  جدافى هللا جاب سعيد خميس -  37

6616 

   برلم    21211818:  تاريخ ، 678  2125/  6/  1 حتى سارى 2121/  6/  1_ ج  الحى عبد الستار عبد احمد بهجت -  38

6693 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211823:  تاريخ ، 691  2124/  11/  2 حتى سارى 2119/  11/  2_ ج  بكر ابو الستار عبد شعبان ناصر -  39

5141 

 1821   برلم    21211824:  تاريخ ، 695  2111/  11/  14 حتى سارى 2115/  11/  14_ ج  احمد سيد انتصار -  41

 1821   برلم    21211824:  تاريخ ، 696  2115/  11/  13 حتى سارى 2111/  11/  13_ ج  احمد سيد صارانت -  41

 1821   برلم    21211824:  تاريخ ، 697  2121/  11/   12 حتى سارى 2115/  11/  12_ ج  احمد سيد انتصار -  42

 6426   برلم    21211825:  تاريخ ، 718  2124/  9/  15 حتى سارى 2119/  9/  15_ ج  بيومى زكى هالل سيد -  43

   برلم    21211825:  تاريخ ، 699  2119/  3/  21 حتى سارى 2114/  3/  21_ ج  لطب السيد العظيم عبد خالد -  44

1184 

   برلم    21211825:  تاريخ ، 711  2114/ 3/  21 حتى سارى 2119/  3/  21_ ج  لطب السيد العظيم عبد خالد -  45

1184 

   برلم    21211825:  تاريخ ، 711  2119/  3/  19 حتى سارى 2114/  3/  19_ ج  لطب السيد العظيم عبد خالد -  46

1184 

   برلم    21211825:  تاريخ ، 712  2124/  3/  18 حتى سارى 2119/  3/  18_ ج  لطب السيد العظيم عبد خالد -  47

1184 

 3687   برلم    21211825:  تاريخ ، 716  2121/  6/  19 حتى سارى 2116/  6/  19_ ج  دمحم سعد مصطفى دمحم -  48

   برلم    21211826:  تاريخ ، 719  2121/  11/  2 حتى سارى 2116/  11/  2_ ج  عبدالواحد عبدالحافظ عطا حسين -  49

5614 

    21211826:  تاريخ ، 711  2123/  11/  14 حتى سارى 2118/  11/  14_ ج  موسى الهادى عبد الغنى عبد سعد -  51

 2652   برلم

   برلم    21211827:  تاريخ ، 726  2119/  2/  1 حتى سارى 2114/  2/  1_ ج  خليل مرسى شعبان رمضان -  51

4891 

   برلم    21211827:  تاريخ ، 727  2124/  1/  31 حتى سارى 2119/  1/  31_ ج  خليل مرسى شعبان رمضان -  52

4891 

   برلم    21211827:  تاريخ ، 723  2124/  3/  13 حتى سارى 2119/  3/  13_ ج  محمود الرؤف عبد هاشم برلنتى -  53

4928 

   برلم    21211827:  تاريخ ، 724  2116/  5/  17 حتى سارى 2111/  5/  17_ ج  غانم العنين ابو دمحم احمد -  54

3613 

   برلم    21211827:  تاريخ ، 725  2121/  5/  16 حتى سارى 2116/  5/  16_ ج  غانم العنين ابو دمحم احمد -  55

3613 

   برلم    21211831:  تاريخ ، 739  2125/  11/  23 حتى سارى 2121/  11/  23_ ج  فرج سعداوى رمضان ثابت -  56

1811 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6136   برلم    21211815:  تاريخ ، 616  2118/1/27-ج  وشركاها لادوس ابو مرسى دمحم كوثر -  1

    21211815:  تاريخ ، 616  2118/1/27-ج  وشركاه على عوض الجواد عبد عالء بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 6136   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

    ــــــــــــــــــــــ  


