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 اكسسوار تجارة عن 9594 برلم 21211311 فى ليد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود احمد دمحم -  55

 دمحم جابر جمعه/ بملن طاميه بندر االهلى البنن امام النهضه شاره:  بجهة ، محمول

 عمال نمل مكتب عن 9612 برلم 21211321 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد سيد حنان -  56

/ ملن طامية مركز الروبيات:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى النمل جهاز من الالزمه التراخيص على الحصول بعد ع م ج داخل

 عبدالغنى رمضان سميح

 تجارة عن 9618 برلم 21211322 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود رمضان شعبان حسام -  57

 محمود رمضان شعبان/ بملن طاميه مركز هوجمين:  بجهة ، اعالف

 حظيرة عن 9636 برلم 21211331 فى ليد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب صديك سلومه عالء -  58

 صديك سلومه سليم/ بملن طاميه مركز فانوس:  بجهة ، وتجارتها ماشيه تربية

 مكتب عن 9611 برلم 21211321 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس هللا لطف جرجس مينا -  59

 رياض ثابت مالن/ ملن طامية بندر امركز شارع:  بجهة ، عامه مماوالت

 تجارة عن 9583 برلم 21211319 فى ليد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمود شعبان اشرف -  61

 مظهر مختار حماده/ بملن طاميه مركز السالم دار:  بجهة ، بالتجزئه والبمول الحبوب

 مشاة:  بجهة ، ممله عن 9616 برلم 21211321 فى ليد ، 71110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسين احمد دمحم -  61

 ميهوب ايوب محمود/  ملن- الجمال

 مشاة:  بجهة ، ممله عن 9616 برلم 21211321 فى ليد ، 71110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسين احمد دمحم -  62

 ميهوب ايوب محمود/  ملن- الجمال

 معمل عن 9626 برلم 21211325 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود عاشور محمود -  63

 معوض عوض مبروكه/ بملن سنورس مركز فيديمين:  بجهة ، تخليل

 ادارة عن 9561 برلم 21211311 فى ليد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى دمحم عبدالستار صبحى -  64

 رمضان عفيفى محمود/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ، اسواق



 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

 عن 9579 برلم 21211318 فى ليد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شناف ابو عبدالسالم عبدالوهاب جمعه -  65

 عبدالوهاب جمعه احمد/ بملن طاميه مركز العزيزيه:  بجهة ، وتجارتها مواشي كارة

 تسويك مكتب عن 9571 برلم 21211314 فى ليد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود سعد دمحم -  66

 عبدالسالم محمود سعد احمد/ بملن طاميه مركز فانوس:  بجهة ، عمارى

 االجهزه تجارة عن 9615 برلم 21211316 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بكر ابو عبدالفتاح دمحم -  67

 صالح/ بملن طاميه بندر العامه الحديمه امام ياسين ال برج:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر عدا فيما المنزليه واالدوات الكهربائيه

 على بكر ابو عبدالفتاح

 تصنيع عن 9619 برلم 21211322 فى ليد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالعليم سيد على -  68

 عبدالعليم سيد رمضان/ بملن طاميه مركز المظاطلى مرعب:  بجهة ، خشبيه بالتات

 مماوالت مكتب عن 9634 برلم 21211331 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم رضوان احمد ايمن -  69

 سالم رضوان احمد احمد/ بملن طاميه مركز المماتله:  بجهة ، عموميه

 مكتب عن 9635 برلم 21211331 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون زكى على الفتوح ابو -  71

 مبرون زكى على فؤاد/ بملن طاميه مركز المماتله:  بجهة ، عامه مماوالت

 مكتب عن 9581 برلم 21211319 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن رجب رمضان احمد -  71

 حسن رجب رمضان جمعه/ بملن طاميه مركز الروضه:  بجهة ، مماوالت

 كارة عن 9592 برلم 21211311 فى ليد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عبدالسميع احمد دمحم -  72

 عبدالسميع احمد محمود/  ملن- الدير بجوار جبله دوار:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 مكتب عن 9598 برلم 21211315 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطراوى عبدالستار دمحم مرضى -  73

 مطراوى عبدالستار دمحم ياسر/ بملن طاميه مركز فانوس بدر اسماعيل عزبة:  بجهة ، مماوالت

 عن 9637 برلم 21211331 فى ليد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار محمود عبدالوهاب احمد -  74

 محمود دمحم احمد دمحم/بملن طاميه بندر النهضه شارع:  بجهة ، سيارات اصالح

 ، مثلجات بيع عن 9571 برلم 21211317 فى ليد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم يونس شعبان يونس -  75

 دمحم يونس شعبان/  ملن- طاميه بندر- النهضه شارع:  بجهة

 محمول اكسسوار تجارة عن 9577 برلم 21211318 فى ليد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفيك دمحم عمر -  76

 جابردمحم جمعه/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 9591 برلم 21211311 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النيل ابو دمحم احمد سيد احمد -  77

 احمد سيد فتحى/ بملن طاميه مركز فانوس:  بجهة ، مماوالت

 سروجى عن 9631 برلم 21211329 فى ليد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح صالح احمد -  78

 جمعه رمضان احمد/ بملن طاميه بندر الصناعيه المدينه:  بجهة ، سيارات وتنجيد

 هندسي مكتب عن 9565 برلم 21211312 فى ليد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عزيز عاطف احمد -  79

 علوانى مراد عبدالمادر/ بملن طاميه مركز اصالن كوبرى بجوار الجمال منشاة:  بجهة ، عامه ومماوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   5261:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن شعبان فرغلى سماح   - 1

 نهائيا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   8261:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد عبدالحليم عبدالرشيد حسين   - 2

 نهائيا التجاره ترن  السجل

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211314 تاريخ وفى ،   9399:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسين دمحم حسين سينا   - 3

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211317 تاريخ وفى ،   7118:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا احمد عبدهللا حماده   - 4

 نهانيا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211319 تاريخ وفى ،   6746:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الرحمن عبد دمحم جاسر   - 5

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   7513:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المعبود عبد سليمان دمحم احمد   - 6

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   9224:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لاسم عبدالظاهر حمدى هيام   - 7

 نهائيا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   947:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور ابراهيم دمحم   - 8

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   8328:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خميس راغب دمحم محمود   - 9

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211311 تاريخ وفى ،   3418:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمزاوى على فريد ليلى   - 11

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211314 تاريخ وفى ،   3373:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد رمضان اسماعيل سيد   - 11

 نهاائيا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211314 تاريخ وفى ،   8532:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمارعبدهللا عبدالعزيز تامر   - 12

 نهائيا التجارة ترن



 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

 شطب/محو تم   21211315 تاريخ وفى ،   74:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اوىحمز الموى عبد على اصالح   - 13

 نهائيا التجاره ترن  السجل

 شطب/محو تم   21211315 تاريخ وفى ،   4842:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد المنعم عبد جمعه محمود   - 14

 نهائيا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تاريخ وفى ،   7723:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سليمان حليم عيسى ابرام   - 15

 نهائيا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211317 تاريخ وفى ،   3574:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البالى عبد العزيز عبد البالى عبد   - 16

 نهائيا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211323 تاريخ وفى ،   6768:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعداوى عبدهللا دمحم سعداوى   - 17

 نهائيا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211325 تاريخ وفى ،   3118:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا سعد شعبان ممدوح   - 18

 نهائيا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211325 تاريخ وفى ،   1219:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب رجب رمضان نجالء   - 19

 نهائيا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211325 تاريخ وفى ،   6123:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالفتاح مهدى دمحم   - 21

 نهائيا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211325 تاريخ وفى ،   857:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود فضل دمحم اكرم   - 21

 للوفاه التجاره

 شطب/محو تم   21211328 تاريخ وفى ،   6624:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ملاير عبدالسيد بسليوس عزت   - 22

 نهائيا التجارة ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211328 تاريخ وفى ،   8121:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالعاطى على سوميه   - 23

 نهائيا التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211331 تاريخ وفى ،   113:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده سعيد الساعدى سالمه   - 24

 نهائيا التجاره  ترن

 تم   21211331 تاريخ وفى ،   7317:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالنبى عبدالكريم عبدالوكيل ممدوح   - 25

 نهائيا التجاره ترن  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  21211311 ، تاريخ وفي  7246 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الباب فتح رمضان العاطى عبد دمحم -  1

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211314 ، تاريخ وفي  1815 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  خليل السيد الممصود عبد السيد -  2

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  21211319 ، تاريخ وفي  7598 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالكريم النبى عبد محمود حسن -  3

  جنيه  7511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211317 ، تاريخ وفي  7318 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبيد هيبه دمحم فرج -  4

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  21211317 ، تاريخ وفي  9387 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوعجيله منصور عبدالمادر هشام -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211321 ، تاريخ وفي  6565 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  اسماعيل خليفه احمد محمود -  6

  جنيه  1511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211322 ، تاريخ وفي  9514 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالجواد دمحم هالل اسماء -  7

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211322 ، تاريخ وفي  4111 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مراد صادق عزت دمحم -  8

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211323 ، تاريخ وفي  3851 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد سالم سيف -  9

  جنيه  1211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211323 ، تاريخ وفي  8954 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالرحمن حسنى رضا -  11

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211328 ، تاريخ وفي  418 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  درويش نصوحى نادى -  11

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211329 ، تاريخ وفي  8391 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سعدهللا عبدهللا مالن كارولين -  12

  جنيه  51110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9561    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على شعبان محمود دينا -  1

 مخيمر انور رجب احمد/ بملن طاميه مركز الروبيات ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9561    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دالغنىعب دمحم عبدالستار صبحى -  2

 رمضان عفيفى محمود/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9562    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان حسين مفرح عالء -  3

 رمضان حسين مفرح مصطفى/ بملن طاميه مركز جمين هو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211312 تاريخ وفي 9563    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غباشى رمضان عبدالرحمن دمحم -  4

 لطب غباش رمضان سلطان/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة جرزا الصحراوى اسيوط مصر طريك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211312 تاريخ وفي 9564    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم عبدالسميع فايز -  5

 دمحم سالم عبدالسميع/ بملن طاميه مركز اوشيم كوم ،



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211312 تاريخ وفي 9565    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عزيز عاطف احمد -  6

 علوانى مراد عبدالمادر/ بملن طاميه مركز اصالن كوبرى بجوار الجمال منشاة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211313 تاريخ وفي 9566    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسيد بسليوس ابراهيم يوسف -  7

 عبدالسيد بسليوس ابراهيم/  ملن- طاميه بندر- الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211313 تاريخ وفي 9567    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مراد عبدالبالى السيد رليه -  8

 السيد محمود رضا/ بملن سنورس مركز المبليه سنهور ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 9568    برلم ليده سبك  ، دفر تاجر ، محمود حلمى سعد دمحم -  9

  هليل احمد سيد/ بملن طاميه مركز المظاطلى التفتيش جرين ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 9569    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيد معوض فوزى مينا -  11

 عيد معوض فوزى/ بملن طاميه مركز فانوس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 9571    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمود سعد دمحم -  11

 عبدالسالم محمود سعد احمد/ بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 3448    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ميزار دمحم -  12

 رجب محمود حسان/ بملن سنورس مركز السعيديه ترسا شارع أ 475 بجعله العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9572    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جوده ابراهيم ياسر احمد -  13

 جوده ابراهيم ياسر/  ملن- مصرى احمد عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9571    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم يونس شعبان يونس -  14

  دمحم يونس شعبان/  ملن- طاميه بندر- النهضه شارع ،

,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9579    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شناف ابو عبدالسالم عبدالوهاب جمعه -  15

 عبدالوهاب جمعه احمد/ بملن طاميه مركز العزيزيه ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9577    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفيك دمحم عمر -  16

 جابردمحم جمعه/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9576    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدالمنعم دعاء -  17

  عبدهللا احمد عبدهللا حماده/ بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9578    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمران خليفه عبدالغفار عمر -  18

  خليفه عبدالتواب ابراهيم/ بملن طاميه مركز فرلص الحطى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9461    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم على صفوت احمد -  19

 محمودعيسى لرنى محمود/ بملن طاميه بندر الكورنيش شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9574    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيسى حسن احمد عماد -  21

  عبدالظاهر دمحم محمود/ بملن طاميه بندر النهضه شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 9573    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد عبد بسيلوس عاطف اميل -  21

 السيد جاد كمال معوض اسامه/ بملن طاميه بندر المدينه مجلس امام يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211319 تاريخ وفي 9582    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، موسي مظهر مختار حماده -  22

 محمود شعبان اشرف/ بملن طاميه مركز السالم دار ،:   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 21211319 تاريخ وفي 9581    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رجب رمضان احمد -  23

 حسن رجب رمضان جمعه/ بملن طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211319 تاريخ وفي 9581    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صميده سنوسى عبدالتواب سامحى -  24

 فايد ابراهيم كرم/  ملن- المظاطلى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211319 تاريخ وفي 9583    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمود شعبان اشرف -  25

 مظهر مختار حماده/ بملن طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211319 تاريخ وفي 9584    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن لرنى عبدالتواب دمحم -  26

 عبدالرحمن لرنى عبدالتواب دهللاعب/ بملن طاميه مركز السالم دار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9585    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد جابر نسمه -  27

 السيد طه حسن دمحم/ بملن طاميه مركز_  اوشيم كوم_  الجمهوريه لرية ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9588    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ميزار على محمود -  28

 ميزار على احمد/ بملن سنورس مركز عثمان بنى منشاة الحجاره عزبة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9587    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمطلب على حسن -  29

 على دمحم احمد/ بملن سنورس مركز مطرطارس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9586    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسان على النصر سيف احمد -  31

 فهمى دمحم مصطفى/ بملن طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9591    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النيل ابو دمحم احمد سيد احمد -  31

 احمد سيد فتحى/ بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9594    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد دمحم -  32

 دمحم جابر جمعه/ بملن طاميه بندر االهلى البنن امام النهضه شاره ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9589    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تونى عبدالحميد جمال عصام -  33

 تونى عبدالحميد جمال/ بملن طاميه مركز الجبل عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9595    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، علوانى دمحم على فتوح -  34

 سيد دمحم عزام/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9592    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالسميع احمد دمحم -  35

  عبدالسميع احمد محمود/  ملن- الدير بجوار جبله دوار ،:   رالـتأشي

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9593    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود مصطفى دمحم -  36

 مصطفى محمود مصطفى/  ملن- الروبيات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211311 تاريخ وفي 9591    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد عشرى -  37

  ابراهيم احمد ابراهيم/ بملن طاميه مركز الروضه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 9596    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بخيت هابيل بخيت نرمين -  38

  فهيم امين فهيم/  ملن- طاميه بندر- الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211314 تاريخ وفي 9597    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالىمراد نبيل احمد -  39

 السيد السيد حسين/ ملن سنورس مركز المبليه سنهور ،



 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,  العنوان تعديل تم 21211315 تاريخ وفي 9598    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطراوى عبدالستار دمحم مرضى -  41

 مطراوى عبدالستار دمحم ياسر/ بملن طاميه مركز فانوس بدر اسماعيل عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211315 تاريخ وفي 9599    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعز رياض على زينه -  41

 ابوالعز عبدالتواب اشرف/ ملن طامية مركز هوجمين الغربى نصار عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211315 تاريخ وفي 9599    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعز رياض على زينه -  42

 ابوالعز عبدالتواب اشرف/ ملن طامية مركز هوجمين الغربى نصار عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9613    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد نادى دمحم -  43

  محمود احمد نادى/ بملن طاميه مركز الربيات ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9615    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على بكر ابو عبدالفتاح دمحم -  44

  على بكر ابو عبدالفتاح صالح/ بملن طاميه بندر العامه الحديمه امام ياسين ال برج ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9118    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالبالى سيد دمحم -  45

 خميس عبدالعزيز حمدى/ بملن سنورس مركز الفيوم مصر طريك جرفس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9611    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور منصورفراج خالد -  46

 بهيج عبدالمادر نجوى/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9614    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، روبى احمد فتحى اسالم -  47

  عبدالفتاح يحى فتحى/ بملن طاميه مركز محفوظ كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9611    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين دمحم رمضان احمد -  48

 عبدالحليم خميس احمد/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9612    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شوبن سلطان ناصر احمد -  49

 محمود شعبان محمود/ بملن طاميه بندر الصنايع مدرسة امام عفيفى طريك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211316 تاريخ وفي 9118    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالبالى سيد دمحم -  51

 ( بيالستين خرز تصنيع مكينة)  ونشاطه خميس عبدالعزيز حمدى/ بملن سنورس مركز جرفس بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا زايد دمحم زايد -  51

 عبدهللا زايد دمحم/ بملن طاميه مركز اوشيم كوم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9611    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يونس على دمحم عمر -  52

 يونس على دمحم/ بملن طاميه مركز العزيزيه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9618    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منيسى محجوب عبدالكريم جمعه -  53

 عبدالرحمن عبدالستار مستوره/ بملن طاميه مركز العزيزيه هوجمين فاروز عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9617    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حميده النصر سيف محمود -  54

 دمحم عبدالغفار احمد دمحم/ بملن طاميه بندر الحجرايه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211317 تاريخ وفي 9619    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبوده عبدالبالى جمعه احمد -  55

 زيد ابو احمد سعد منال/ بملن طاميه بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسين احمد دمحم -  56

 ميهوب ايوب محمود/  ملن- الجمال مشاة ،



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسين احمد دمحم -  57

 ميهوب ايوب محمود/  ملن- الجمال مشاة ،

,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9615    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمار عبدالرازق اسماعيل محمود -  58

 رمضان عفيفى محمود/ ملن طامية مركز ابوحضره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9614    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصرى ابراهيم ممدوح نوره -  59

 ابراهيم عطيه عبدالرحمن/ ملن طامية مركز العزيزيه ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9617    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد على داليا -  61

 عبدالهادى عبدالمنعم عبدهللا/  ملن- رشوان لصر

,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9613    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب دمحم عبدالحميد محمود -  61

 عبدالمجيد محمود رافت/ لنم طامية بندر يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9611    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس هللا لطف جرجس مينا -  62

 رياض ثابت مالن/ ملن طامية بندر امركز شارع ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211321 تاريخ وفي 9612    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد احمد سيد حنان -  63

 عبدالغنى رمضان سميح/ ملن طامية مركز الروبيات

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211322 تاريخ وفي 9619    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعليم سيد على -  64

  عبدالعليم سيد رمضان/ بملن طاميه مركز المظاطلى مرعب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211322 تاريخ وفي 9621    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حميده حلمى عبدالغفار دمحم -  65

  حميده حلمى عبدالغفار/ بملن طاميه مركز رشوان لصر المسالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211322 تاريخ وفي 9618    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رمضان شعبان حسام -  66

 محمود رمضان شعبان/ بملن طاميه مركز هوجمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 7193    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين مرزوق جابر اصيله -  67

 خليفه رمضان شعبان/  ملن- الروبيات/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 9621    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم حسين عبدالرحمن -  68

  السيد دمحم حسين/  ملن- عتمان بنى منشاة- الشرايع عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 9372    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد حماده رمضان -  69

  سيد رمضان سيد/  ملن - فرلص/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 9623    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى فرحات بدر اسماء -  71

  فهمى صالح رفيك/  ملن- طاميه بندر- المدارس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 3753    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمار احمد دمحم ابراهيم جالل -  71

 دمحم على جمالت/  ملن- الجديده الكعابى/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211323 تاريخ وفي 9622    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد ثابت دمحم -  72

  ابراهيم والى عيد/  ملن- الروضه

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211324 تاريخ وفي 9624    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، امام دمحم عبدالمحسن رمضان -  73

 احمد مصطفى ناصر/ بملن طاميه بندر المرور كشن شارع ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 21211324 تاريخ وفي 9625    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى مسعود عيد سمير -  74

 مسعود عيد سمحى/ بملن طاميه مركز الجمال منشاة الرماديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211324 تاريخ وفي 9188    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مرجاوى عبدالمنعم محمود -  75

 دمحم مرجاوى عبدالمنعم احمد/  ملن- جبله دوار/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان يلتعد تم 21211325 تاريخ وفي 9626    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود عاشور محمود -  76

 معوض عوض مبروكه/ بملن سنورس مركز فيديمين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211325 تاريخ وفي 9627    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على يونس سيد ابراهيم -  77

  على يونس سيد يونس/ بملن طاميه مركز هوجمين ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211329 تاريخ وفي 9631    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح صالح احمد -  78

  جمعه رمضان احمد/ بملن طاميه بندر الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211329 تاريخ وفي 9629    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم احمد جمال -  79

  عبدالوهاب احمد دمحم/ بملن طاميه بندر الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211329 تاريخ وفي 9631    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد يوسف -  81

  احمد دمحم سعد/ بملن طاميه مركز فانوس رحاب ابو ،

,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9632    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن جبريل سالم النصر سيف -  81

 دمحم عبدالفتاح حسن/  ملن- اوشيم كوم ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9633    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بخيت ملن فؤاد جميل -  82

  بالعزيزيه المحليه الوحده/ بملن العزيزيه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9634    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم رضوان احمد ايمن -  83

  سالم رضوان احمد احمد/ بملن طاميه مركز المماتله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9636    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب صديك سلومه عالء -  84

  صديك سلومه سليم/ بملن طاميه مركز فانوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9635    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون زكى على الفتوح ابو -  85

 مبرون زكى على فؤاد/ بملن طاميه مركز المماتله ،  : الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211331 تاريخ وفي 9637    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار محمود عبدالوهاب احمد -  86

 محمود دمحم احمد دمحم/بملن طاميه بندر النهضه شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211312 تاريخ وفي 5174   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات دمحم كمال دمحم ابرهيم -  1

 وبويات حدايد تجاره بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم21211317 تاريخ وفي 8888   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالوهاب اسامه حسين -  2

 وكاوتش زيوت تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211321 تاريخ وفي 6565   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل خليفه احمد محمود -  3

 وتجارتها مواشى كارة

 وصف,  النشاط تعديل تم21211322 تاريخ وفي 9234   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب دمحم عبدالواحد عوض -  4

 واالنترنت والكمبيوتر العماله توريد عدا فيما والتوريدات معدات وتاجير المماوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211323 تاريخ وفي 3753   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمار احمد دمحم ابراهيم جالل -  5

 مكتبه بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211323 تاريخ وفي 8954   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن حسنى رضا -  6

 وتجارتها مواشى كارة

 وصف,  النشاط تعديل تم21211328 تاريخ وفي 3916   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شرلاوى حسنى سيد الطاهره -  7

 كهربائيه ادوات بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9571   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم يونس شعبان يونس -  1

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9588   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ميزار على محمود -  2

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9614   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، روبى احمد فتحى اسالم -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211323 تاريخ وفي 9621   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم حسين عبدالرحمن -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211313 تاريخ وفي 9567   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مراد عبدالبالى السيد رليه -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9592   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالسميع احمد دمحم -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9611   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور منصورفراج خالد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211324 تاريخ وفي 9625   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى مسعود عيد سمير -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9634   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم رضوان احمد ايمن -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9613   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد نادى دمحم -  11

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9615   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على بكر ابو عبدالفتاح دمحم -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211322 تاريخ وفي 9621   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حميده حلمى عبدالغفار دمحم -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9562   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان حسين مفرح عالء -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211312 تاريخ وفي 9563   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غباشى رمضان عبدالرحمن دمحم -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211315 تاريخ وفي 9598   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطراوى عبدالستار دمحم مرضى -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211315 تاريخ وفي 9599   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعز رياض على زينه -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211315 تاريخ وفي 9599   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعز رياض على زينه -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9611   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس هللا لطف جرجس مينا -  18

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9612   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيد احمد سيد حنان -  19

 خاص

 الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9579   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شناف ابو عبدالسالم عبدالوهاب جمعه -  21

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211314 تاريخ وفي 9596   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بخيت هابيل بخيت نرمين -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211314 تاريخ وفي 9597   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالىمراد نبيل احمد -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9613   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب دمحم عبدالحميد محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211314 تاريخ فيو 9568   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حلمى سعد دمحم -  24

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9577   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفيك دمحم عمر -  25

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم21211319 تاريخ وفي 9584   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن لرنى عبدالتواب دمحم -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9591   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد عشرى -  27

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211322 تاريخ وفي 9619   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعليم سيد على -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211325 تاريخ وفي 9626   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود عاشور محمود -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9633   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بخيت ملن فؤاد جميل -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9576   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدالمنعم دعاء -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9578   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمران خليفه عبدالغفار عمر -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211319 تاريخ وفي 9583   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمود شعبان اشرف -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9585   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد جابر نسمه -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211322 تاريخ وفي 9618   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رمضان شعبان حسام -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211312 تاريخ وفي 9564   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم عبدالسميع فايز -  36

 خاص: يرالتأش

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211312 تاريخ وفي 9565   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عزيز عاطف احمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211319 تاريخ وفي 9582   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، موسي مظهر مختار حماده -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9614   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصرى ابراهيم ممدوح نوره -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211329 تاريخ وفي 9631   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح صالح احمد -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9573   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد عبد بسيلوس عاطف اميل -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9591   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النيل ابو دمحم احمد سيد احمد -  42

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9616   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا زايد دمحم زايد -  43

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211323 تاريخ وفي 9623   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى فرحات بدر اسماء -  44

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9636   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب صديك سلومه عالء -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9617   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حميده النصر سيف محمود -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9619   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبوده عبدالبالى جمعه احمد -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9616   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسين احمد دمحم -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9616   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسين احمد دمحم -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211313 تاريخ وفي 9566   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسيد بسليوس ابراهيم يوسف -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9595   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، علوانى دمحم على فتوح -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9611   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين دمحم رمضان احمد -  52

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9618   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منيسى محجوب عبدالكريم جمعه -  53

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9561   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى دمحم عبدالستار صبحى -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211314 تاريخ وفي 9571   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمود سعد دمحم -  55

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9594   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد دمحم -  56

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9612   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شوبن سلطان ناصر احمد -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211325 تاريخ وفي 9627   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على يونس سيد ابراهيم -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9632   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن جبريل سالم النصر سيف -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9561   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على شعبان محمود دينا -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211314 تاريخ وفي 9569   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيد معوض فوزى مينا -  61

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9586   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسان على النصر سيف احمد -  62

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9611   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يونس على دمحم عمر -  63

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211324 تاريخ وفي 9624   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، امام دمحم عبدالمحسن رمضان -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9635   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون زكى على الفتوح ابو -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211317 تاريخ وفي 9572   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جوده ابراهيم ياسر احمد -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211318 تاريخ وفي 9574   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيسى حسن احمد عماد -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9587   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمطلب على حسن -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9589   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تونى عبدالحميد جمال عصام -  69

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211323 تاريخ وفي 9622   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد ثابت دمحم -  71

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم21211331 تاريخ وفي 9637   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار محمود عبدالوهاب احمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211319 تاريخ وفي 9581   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رجب رمضان احمد -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211319 تاريخ وفي 9581   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صميده سنوسى عبدالتواب سامحى -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9615   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمار عبدالرازق اسماعيل محمود -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211329 تاريخ وفي 9629   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم احمد جمال -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211329 تاريخ وفي 9631   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد يوسف -  76

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211311 تاريخ وفي 9593   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود مصطفى دمحم -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211316 تاريخ وفي 9118   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالبالى سيد دمحم -  78

 خاص: التأشير



 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

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211321 تاريخ وفي 9617   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد على داليا -  79

 خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وسيط مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7677 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211311:  تاريخ فى  ،  -  1

At الحكوميه للخدمات   

 التوكيل بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 5174 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211312:  تاريخ فى  ،  -  2

   والبويات الحدايد لتجارة

 الجوده بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 7418 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211313:  تاريخ فى  ،  -  3

   االخشاب لتصنيع

 اعمار/  بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 9565 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211314:  تاريخ فى  ،  -  4

   العموميه والمماوالت للهندسه الوادى

 الصبيحى بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 8888 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211317:  تاريخ فى  ،  -  5

   والكاوتش للزيوت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211312 تاريخ وفى ،   4153:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكه محمود دمحم احمد   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل

 تاريخ وفى ،   7195:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  عثمان توفيك منجود حسين وشريكها عثان زارتوفيكمي حنان   - 2

 تصيفتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   21211323

 تاريخ وفى ،   7195:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  عثمان توفيك منجود حسين وشريكها عثان ميزارتوفيك حنان   - 3

 تصيفتها وتمام الشركه انحالل  السجل شطب/محو تم   21211323

  السجل شطب/محو تم   21211325 تاريخ وفى ،   1531:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكته جمعه دمحم رمضان   - 4

 الشركه انحالل

 شطب/محو تم   21211331 تاريخ وفى ،   5781:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكتها مرسى عبدالظاهر زينب   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 21211318 تاريخ وفي 8396    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، كهوشري على عبدالتواب توبه توبه -  1

/ بملن الفيوم اول بندر حسن مصطفى ارض الشافعى على شارع 46 بجعله(  الشركه ممر) العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 عاشور حسن مصطفى شادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 6915 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211324:  تاريخ ىف  ،  -  1

 وشركاها على احمد امل بجعله الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متضامن شرين  تضامن شركة  السيد دمحم حموده البال -  1

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه فى دخول  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال -  2

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه فى دخول  شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال احمد -  3

:  تاريخ ، المانونيه حموله كافة استالم بعد الشركه من خروج  متضامن شرين  تضامن شركة  السيد دمحم حموده البال -  4

 7578   برلم    21211311

:  تاريخ ، المانونيه حموله كافة استالم بعد الشركه من خروج  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال -  5

 7578   برلم    21211311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تاريخ ، المانونيه حموله كافة استالم بعد الشركه من خروج  شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال احمد -  6

 7578   برلم    21211311

  المتضامن الشرين الشركه يدير بجعله والتوليع االداره بند تعديل  متضامن شرين  تضامن شركة  السيد دمحم حموده البال -  7

 البنون كافة مع التعامل حك وله الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وله مطاوع عبدالحليم جمال احمد

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه باسم والصناعيه التجاريه

 الشرين الشركه يدير بجعله والتوليع االداره بند تعديل  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال -  8

 مع التعامل حك وله الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وله مطاوع عبدالحليم جمال احمد  المتضامن

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه باسم والصناعيه التجاريه البنون كافة

 الشرين الشركه يدير بجعله والتوليع االداره بند تعديل  شرين و مدير  تضامن شركة  مطاوع الحليم عبد جمال احمد -  9

 مع التعامل حك وله الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وله مطاوع عبدالحليم جمال احمد  المتضامن

 7578   برلم    21211311:  تاريخ ، الشركه باسم والصناعيه التجاريه البنون كافة

 تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  11

 ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه الشركه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، عنها

 تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  11

 ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه الشركه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، عنها

 تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  12

 ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه الشركه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، عنها

 تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  13

 ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه الشركه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، عنها

 هالشرك تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  14

 ، عنها ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ

 الشركه تدير بجعله والتوليع االداره بند وتعديل_  الشركه فى دخول  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  15

 ، عنها ونيابة الشركه باسم المانونيه االجراءات كافة واتخاذ والتوليع االداره حك وحدها ولها على احمد امل المتضامنه الشريكه

 6915   برلم    21211324:  تاريخ

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروج  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  16

 6915   برلم    21211324

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروج  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  17

 6915   برلم    21211324

 ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد شركهال من خروج  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  18

 6915   برلم    21211324:  تاريخ

 ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروج  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  19

 6915   برلم    21211324:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروج  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  21

 6915   برلم    21211324

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروج  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  21

 6915   برلم    21211324

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  22

 6915   برلم    21211324

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  شرين و مدير  بسيطة توصية  عبدالفتاح على احمد امل -  23

 6915   برلم    21211324

 ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  24

 6915   برلم    21211324:  تاريخ

 ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  متضامن شرين  بسيطة توصية  مصطفى رجب محمود اسماء -  25

 6915   برلم    21211324:  تاريخ

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  26

 6915   برلم    21211324

:  تاريخ ، المانونيه حمولها كافة استالمها بعد الشركه من خروجها  متضامن شرين  بسيطة توصية  محمود السيد ناديه -  27

 6915   برلم    21211324

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211311:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه مطاوع عبدالحليم جمال احمد -  1
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 4153   برلم    21211312:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه محمود دمحم احمد -  2

 8396   برلم    21211318:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه على عبدالتواب توبه توبه -  3

:  تاريخ ، تضامن شركة وليعت على مصدق  تضامن شركة  عثمان توفيك منجود حسين وشريكها عثان ميزارتوفيك حنان -  4

 7195   برلم    21211323

:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  عثمان توفيك منجود حسين وشريكها عثان ميزارتوفيك حنان -  5

 7195   برلم    21211323

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه دمحم مصطفى احمد -  6

:  تاريخ ، بسيطة توصية توليع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها على احمد امل بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  7

 6915   برلم    21211324

 1531   برلم    21211325:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته جمعه دمحم رمضان -  8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3361   برلم    21211311:  تاريخ ، 351  2121/  1/  31_ ج  دمحم دمحم ابراهيم الدين نجم -  1

 3418   برلم    21211311:  تاريخ ، 419  2121/  2/  24_ ج  الحمزاوى على يدفر ليلى -  2

 5261   برلم    21211311:  تاريخ ، 357  2121/  9/  13_ ج  حسن شعبان فرغلى سماح -  3

 6653   برلم    21211314:  تاريخ ، 373  2121/  4/ 27_ج  يوسف احمد على دمحم -  4

 3448   برلم    21211314:  تاريخ ، 369  2121/  3/  12_ ج  دمحم احمد ميزار دمحم -  5

 3413   برلم    21211317:  تاريخ ، 375  2121/2/21-ج  طلبه دمحم دمحم مصطفى -  6

 795   برلم    21211317:  تاريخ ، 378  2118/3/1-ج  فرج عبدالفتاح ايوب -  7

 6952   برلم    21211317:  تاريخ ، 379  2121/3/23-ج  عبد عبدهللا احمد دمحم -  8

 1699   برلم    21211318:  تاريخ ، 381  2121/  2/  15_ ج  سمعان هللا جاب عطية هدى -  9

 6746   برلم    21211319:  تاريخ ، 391  2121/  8/  8_ ج  دمحم الرحمن عبد دمحم جاسر -  11

 3485   برلم    21211311:  تاريخ ، 398  2121/  3/  24_ ج  جعفر دمحم لطب رمضان -  11

 3373   برلم    21211311:  تاريخ ، 423  2121/2/6-ج  السيد رمضان اسماعيل سيد -  12

 6613   برلم    21211311:  تاريخ ، 415  2121/  3/  15_ ج  غالب احمد توفيك احمد حمدى -  13

 5316   برلم    21211311:  تاريخ ، 412  2115/  11/  23_ ج  دمحم ابراهيم عويس شعبان -  14

 5316   برلم    21211311:  تاريخ ، 413  2121/  11/  22_ ج  دمحم ابراهيم عويس شعبان -  15

 6586   برلم    21211311:  تاريخ ، 399  2121/  2/  9_ ج  دمحم الوهاب عبد العزيز عبد دمحم -  16

 947   برلم    21211311:  تاريخ ، 419  2113/  9/  2_ ج  منصور ابراهيم دمحم -  17

 947   برلم    21211311:  تاريخ ، 411  2118/  9/  1_ ج  منصور ابراهيم دمحم -  18

 947   برلم    21211311:  تاريخ ، 411  2113/  8/  31_ ج  منصور ابراهيم دمحم -  19

 947   برلم    21211311:  تاريخ ، 412  2118/  8/  31_ ج  منصور ابراهيم دمحم -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4295   برلم    21211311:  تاريخ ، 416  2112/  6/  13_ ج  على حسين دمحم عبير -  21

 4295   برلم    21211311:  تاريخ ، 417  2117/  6/  12_ ج  على حسين دمحم عبير -  22

 5821   برلم    21211314:  تاريخ ، 427  2121/4/18-ج  عباس السالم عبد الحكم عبد حماده -  23

 4944   برلم    21211314:  تاريخ ، 421  2119/4/12-ج  احمد محمود صالح عبدهللا -  24

 3218   برلم    21211314:  تاريخ ، 424  2121/ 11/ 11 ج  طنيوس بسطورس شهات نادى -  25

 3218   برلم    21211314:  تاريخ ، 425  2121/ 11/ 11 ج  طنيوس بسطورس شهات نادى -  26

 74   برلم    21211315:  تاريخ ، 429  2111/  4/  2_ ج  حمزاوى الموى عبد على اصالح -  27

 74   برلم    21211315:  تاريخ ، 431  2116/  4/  1_ ج  حمزاوى الموى عبد على اصالح -  28

 74   برلم    21211315:  تاريخ ، 431  2111/  3/  31_ ج  حمزاوى الموى عبد على اصالح -  29

 74   برلم    21211315:  تاريخ ، 432  2116/  3/  31_ ج  حمزاوى الموى عبد على اصالح -  31

 4842   برلم    21211315:  تاريخ ، 433  2113/  11/  3_ ج  السيد المنعم عبد جمعه محمود -  31

 4842   برلم    21211315:  تاريخ ، 434  2118/  11/  2_ ج  السيد نعمالم عبد جمعه محمود -  32

 3496   برلم    21211316:  تاريخ ، 442  2121/  3/  27_ ج  حسان عبدالسالم سيد دمحم -  33

 3574   برلم    21211317:  تاريخ ، 447  2111/  5/  7_ ج  البالى عبد العزيز عبد البالى عبد -  34

 3574   برلم    21211317:  تاريخ ، 448  2116/  5/  6_ ج  البالى عبد العزيز عبد البالى عبد -  35

 5199   برلم    21211317:  تاريخ ، 446  2121/  5/  25_ ج  سعد الصادق فايدعبد حمديه -  36

 6824   برلم    21211321:  تاريخ ، 519  2121/11/24-ج  البالى عبد حلمى فتحى عمر -  37

 6729   برلم    21211321:  تاريخ ، 461  2121/7/26-ج  حسن سيد الحميد عبد احمد -  38

 6565   برلم    21211321:  تاريخ ، 465  2121/ 1/ 25 ج  اسماعيل خليفه احمد محمود -  39

 5546   برلم    21211322:  تاريخ ، 474  2116/  8/  1_ ج  غطاس صبحى فوزى مكرم -  41

 5362   برلم    21211322:  تاريخ ، 469  2121/  2/  5_ ج  السيد عبدالمادر السيد دمحم -  41

 6236   برلم    21211322:  تاريخ ، 471  2118/  11/   19_ ج  فراج عبداللطيف دمحم جمعه -  42

 6883   برلم    21211322:  تاريخ ، 471  2121/  1/  17_ ج  دمحم حسن صابر على -  43

 3753   برلم    21211323:  تاريخ ، 479  2111/7/24-ج  عمار احمد دمحم ابراهيم جالل -  44

 3753   برلم    21211323:  تاريخ ، 481  2116/7/23-ج  عمار احمد دمحم ابراهيم جالل -  45

 6768   برلم    21211323:  تاريخ ، 484  2121/9/31-ج  سعداوى عبدهللا دمحم سعداوى -  46

 2535   برلم    21211324:  تاريخ ، 493  2113/5/26-ج  فانوس معوض موسى شهيد -  47



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2535   برلم    21211324:  تاريخ ، 494  2118/5/24-ج  فانوس معوض موسى شهيد -  48

 6945   رلمب    21211324:  تاريخ ، 492  2121/3/19-ج  هللا عبد دمحم رشاد صالح -  49

 6123   برلم    21211325:  تاريخ ، 514  2118/  4/  27_ ج  دمحم عبدالفتاح مهدى دمحم -  51

 857   برلم    21211325:  تاريخ ، 516  2118/  5/  17_ ج  محمود فضل دمحم اكرم -  51

 1219   برلم    21211325:  تاريخ ، 511  2114/4/17-ج  رجب رجب رمضان نجالء -  52

 1219   برلم    21211325:  تاريخ ، 512  2119/4/16-ج  رجب رجب رمضان نجالء -  53

 1219   برلم    21211325:  تاريخ ، 513  2114/4/15-ج  رجب رجب رمضان نجالء -  54

 1219   برلم    21211325:  تاريخ ، 514  2119/4/14-ج  رجب رجب رمضان نجالء -  55

 5119   برلم    21211325:  تاريخ ، 516  2121/  2/  21_ ج  دمحم الرحمن عبد دحام احمد -  56

 3281   برلم    21211325:  تاريخ ، 515  2121/  12/  11_ ج  حبيب جرجس حبيب ايهاب -  57

 3118   برلم    21211325:  تاريخ ، 515  2111/  3/  15_ ج  عبدهللا سعد شعبان ممدوح -  58

 3118   برلم    21211325:  تاريخ ، 516  2115/  3/  15_ ج  عبدهللا سعد شعبان ممدوح -  59

 3118   برلم    21211325:  تاريخ ، 517  2121/  3/  13_ ج  عبدهللا سعد شعبان ممدوح -  61

 3916   برلم    21211328:  تاريخ ، 521  2111/ /11/ 21 ج  شرلاوى حسنى سيد الطاهره -  61

 3916   برلم    21211328:  تاريخ ، 521  2116/ 11/ 21 ج  شرلاوى حسنى سيد الطاهره -  62

 6898   برلم    21211328:  تاريخ ، 523  2121/ 2/ 3 ج  يعموب عبدالبالى حسن نجوى -  63

 6624   برلم    21211328:  تاريخ ، 518  2121/ 3/ 23 ج  ملاير عبدالسيد بسليوس عزت -  64

 3283   برلم    21211331:  تاريخ ، 532  2115/  12/  12_ ج  ايوب دمحم على عيد -  65

 3283   برلم    21211331:  تاريخ ، 533  2121/  12/  11_ ج  ايوب دمحم على عيد -  66

 5644   برلم    21211331:  تاريخ ، 536  2121/  2/  9_ ج  حسين الغنى عبد حسين زبيده -  67

 6926   برلم    21211331:  تاريخ ، 537  2121/  3/  1_ ج  ابوريه احمد الوهاب عبد جمعه جمال -  68

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    21211311:  تاريخ ، 352  2119/  8/  31_ ج  وشركاه عبدالمجيد عبدالتواب نادى بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  1

 6419   برلم

 6419   برلم    21211311:  تاريخ ، 352  2119/  8/  31_ ج  وشركاه الحسن ابو المجيد عبد التواب عبد -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 6764   برلم    21211319:  تاريخ ، 391  2121/  8/  29_ ج  وشركاه دمحم عويس هاشم -  3

 1188   برلم    21211318:  تاريخ ، 456  2118/  12/  14_ج  وشركاها على دمحم سليمان لمره -  4

 6915   برلم    21211324:  تاريخ ، 497  2121/  2/  13_ ج  وشركاه دمحم مصطفى احمد -  5

   برلم    21211324:  تاريخ ، 497  2121/  2/  13_ ج  وشركاها على احمد امل بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

6915 

 3317   برلم    21211325:  تاريخ ، 511  2121/ 12/ 24_ ج  وشركاها رشوان جبريل الهادى عبد دالل -  7

 1531   برلم    21211325:  تاريخ ، 511  2111/  2/  13_ ج  وشريكته جمعه دمحم رمضان -  8

 1531   برلم    21211325:  تاريخ ، 511  2115/  2/  12_ ج  وشريكته جمعه دمحم رمضان -  9

 1531   برلم    21211325:  تاريخ ، 512  2121/  2/  11_ ج  وشريكته جمعه دمحم رمضان -  11

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 


